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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 053/2018/DF

 A DRA. MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE DIREITO 

E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E DE ACORDO 

COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 15.10.90, C/C O 

ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 CONSIDERANDO a necessidade de se retificar a Portaria n. 052/2018/DF,

 RESOLVE:

 Artigo 1º. RETIFICAR a Portaria n. 052/2018/DF, a fim de que -onde se lê 

“no período compreendido entre 06/08/2018 a 04/09/2018”- LEIA-SE “ no 

período compreendido entre 20/08/2018 a 18/09/2018”.

 Artigo 2º. A Portaria n. 052/2018/DF, em razão da retificação, fica 

constando com a seguinte redação: “AUTORIZAR o Servidor Ricardo 

Zapala Wetter, matrícula n. 20015, Analista do Judiciário no exercício da 

Função de Confiança de Gestor Administrativo 2, a usufruir 30 (trinta) dias 

de Licença-Prêmio, relativa ao quinquênio 2008/2013, no período 

compreendido entre 20/08/2018 a 18/09/2018”.

 P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Coordenadoria de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 02 de Agosto de 2018.

 Milena Ramos de Lima e Souza Paro

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000396-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS APARECIDO DE SOUZA JUNIOR OAB - PR73758 (ADVOGADO)

DIEGO JOSE BALDISSERA OAB - PR73754 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DEVANIR DELLALASTRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000396-63.2017.8.11.0007. AUTOR: 

EDMILSON ALVES DA SILVA RÉU: CLAUDIO DEVANIR DELLALASTRA 

Vistos. 1) HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre as partes, 

tendo em vista que ambas são maiores, capazes e estão acompanhadas 

de advogados. 2) Ambas partes declaram desistir do prazo recursal, com 

fundamento no art. 1.000, parágrafo único do CPC/15. 3) Sem custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC/15. 4) Saem as partes 

intimadas da presente sentença. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se o 

necessário. 5) Cumprido o acordo, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com 

as baixas e cautelas de praxe.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000699-43.2018.8.11.0007

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:

DANIEL TEDESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALTAIR NERY OAB - MT24476/O (ADVOGADO)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade dos Embargos 

Aclaratórios de Id 14510263, interpostos pela Parte Requerida, vez que 

apresentados no prazo do Art. 231, II do CPC; II) intimar a Parte Autora, ora 

Embargada, para manifestar-se ao teor do Art. 1.023, §2º do CPC. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113808 Nr: 2297-88.2014.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regiane Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:16067/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Certifique-se a tempestividade da manifestação de fl. 105, se tempestiva, 

DEFIRO o pedido de fl. 105.

Se negativa a tentativa de citação da executada, intime-se a parte autora 

via DJE, para no prazo de 05 dias indicar o endereço atualizado sob pena 

de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 67937 Nr: 901-18.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bettoni & Borba Ltda - ME, Vera Lucia Bettoni, 

Márcia Rodrigues Borba

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

Grosso - OAB:

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

OAB:16889-B, Salvador Peres Peres - OAB:6440-D, WILSON 

MEIRELES DE BRITO - OAB:136587

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de desbloqueio da constrição judicial em ativos 

financeiros formulado por Marcia Rodrigues Borba, qualificada nos autos, 

a qual, em síntese, alega que possui uma conta poupança conjunta com a 

sua genitora Carmen Rodrigues Borba e que o dinheiro sobre o qual recaiu 

a penhora pertence a sua mãe oriundo da pensão que ela recebe do 

Instituto de Previdência do Município de Marília – SP (IPREM).

No entanto, analisando os documentos constantes dos autos, vejo que a 

penhora “online” foi efetivada por este Juízo em 24/11/2017 (fls. 64/66) e o 

comprovante da folha de pagamento do Instituto de Previdência do 

Município de Marília – IPREMM apresentado pela executada é do mês de 

julho de 2017, ou seja, é anterior a ordem judicial.

Assim, antes de apreciar o pedido de levantamento da constrição judicial, 

intime-se a executada, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente três folhas de pagamento, um do mês de outubro 

de 2017, do mês de novembro de 2017 e dezembro de 2017.

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

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113388 Nr: 1923-72.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL LEOCADIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

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

de bens à penhora, pela Parte Executada, conforme Diligência sob Fl. 113; 

II) intimar a Parte Exequente para manifestar-se em termos de 

prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 91382 Nr: 275-62.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILCE FRANCISCO DIAS PAIVA, Francisco 

Lino de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, KELLYAN DE SOUZA MARIA - 

OAB:22421/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de “Ação Execução de Título Executivo Extrajudicial” ajuizada por 

BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de FRANCISCO LINO DE PAIVA e 

ROMILCE FRANCISCO DIAS PAIVA.

Entre um ato e outro, as partes peticionaram conjuntamente (fls.182/183), 

noticiando a realização de acordo, requerendo a sua homologação com o 

escopo de dar fim ao processo.

Após, os autos vieram-me conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Primeiramente, revogo o despacho de fl. 184, uma vez que à fl. 139 foi 

deferido o pedido de exclusão do advogado Renato F. D. Nery OAB/MT n° 

6193.

Homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 182/183), o que faço com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 As custas processuais serão pagas pela parte Executada, se houver.

 O executado arcará ainda com os honorários advocatícios, no importe de 

R$3.200, à vista mediante depósito judicial em subconta, em conformidade 

com o acordo celebrado. Sendo assim, o valor mencionado deve ser 

depositado em favor do ANTIGO patrono da causa (RENATO F.D.NERY – 

OAB/MT 6193), no patamar de 60%, visto que patrocinou praticamente 

toda a causa, só não participando do acordo entabulado entre as partes, 

já o Advogado signatário RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, sócio do 

escritório Ernesto Borges Advogados, deve ficar com 40% do valor dos 

honorários advocatícios.

 Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias 

expedindo-se ofício ao CRI local para baixa de eventuais penhoras, bem 

como ofício ao Detran para baixa de penhora em veículos, se existente, 

observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 132067 Nr: 6259-85.2015.811.0007

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaú Pedro de Carvalho, Regina da Silva de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OM Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários Ltda

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo José do Nascimento - 

OAB:108.401/SP, Tarcísio Lopes Cândido - OAB:115.286/MG

 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 

Requerente/Apelada, para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do Recurso de Apelação, consoante disposto no art. 1.010, do 

novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 144056 Nr: 5221-04.2016.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rita dos Santos Zeni

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, 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):

 Cod. Proc.: 53689 Nr: 5697-57.2007.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jadir Everaldo Strada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Dalastra Bento & Cia Ltda - Me

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

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

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

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

OAB:8341-MT

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

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

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

processuais no importe de R$ 8.682,73 (oito mil e seiscentos e oitenta e 

dois reais com setenta e tres centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença de folhas 325-331. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 4.515,70 (quatro mil e quinhentos e quinze reais com 

setenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 4.167,03 

(quatro mil e cento e sessenta e sete reais com tres centavos) para guia 

de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113765 Nr: 2266-68.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quenedi Camara da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Nova Integração Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jônatas Casalli Betto - 

OAB:47.789/PR, Vilson Barozzi - OAB:6791-B/MT

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

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

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

processuais no importe de R$ 545,74 (quinhentos e quarenta e cinco reais 

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

sentença de folha 151/152. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 132,34 (cento e trinta e dois 

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

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

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

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

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 
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e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

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

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

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158604 Nr: 5338-58.2017.811.0007

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quenedi Camara da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Assis Gurgacz, Eucatur Empresa União 

Cascavel de Transportes e Turismo Ltda, UNEP Transportes LTDA

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

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

GABRIEL SANTOS ALBERTTI - OAB:44655

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

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

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

processuais no importe de R$ 561,19 (quinhentos e sessenta e um reais 

com dezenove centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folha 30/31. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

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

recolhimento da guia de custas e R$ 147,79 (cento e quarenta e sete reais 

com setenta e nove Centavos) para guia de taxa Judiciária.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20405 Nr: 232-53.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meires Ferreira Romera, Edson Jorge de 

Camargo

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

OAB:4729-A/MT, Helen Godoy da Costa - OAB:10.008/MT, João 

Paulo Carvalho Feitosa - OAB:10.236, Juliana Fonseca da Silveira - 

OAB:MT/9295, Luzia Angélica de Arruda Gonçalves - OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

processuais no importe de R$ 101,30 (cento e um reais e trinta centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de folha 107.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 97339 Nr: 5869-57.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. K. de Paula Santos -ME, Jesy Kennedy de 

Paula Santos, Daniela Cristina da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

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

OAB:8061-B/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

correspondência pela EBCT.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142301 Nr: 4238-05.2016.811.0007

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFM, LAM, EAM, PdMAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFM

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Roncaglio - 

OAB:SC/3039, Cristiane Roncaglio Dal Magro - OAB:SC/17834

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

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

requerida a manifestar-se no prazo de 10 dias, acerca da petição de fls. 

53, devendo acostar o acordo entabulado nos autos entre as partes, 

conforme sua petição de fls. 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100809 Nr: 2260-32.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da ANP - Ag. Nac. 

Petr., Gás Nat e Biocombustíveis - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a empresa, ora executada, não fora localizada no 

endereço conforme certidão (fl. 35), o reconhecimento de sua dissolução 

irregular é medida que se impõe.

 Sendo assim, DEFIRO o redirecionamento da execução fiscal para os 

sócios indicados pela Exequente, escorando-me no teor da súmula 435 do 

STJ.

Entretanto, INDEFIRO o pedido de consulta de endereços por meio de 

sistemas online requerido às fl. 38v.

Isto porque, ainda que lei possibilite a requisição de diligências a ser 

efetuada pelo juízo, entendo que incumbe inicialmente à parte exequente o 

ônus de buscar, por meios próprios, o endereço da parte executada, e, 

somente após a comprovação de que não obteve êxito na localização, 

deverá o Estado-Juiz auxiliar na consecução da referida informação.

Caso contrário, transferindo-se aos Magistrados, desde o início, o 

encargo de localizar os devedores, certamente restaria severamente 

prejudicada a prestação jurisdicional em tempo razoável, em clara ofensa 

à norma fundamental prevista no art. 4º, do NCPC.

Intime-se a parte executada para que promova, no prazo de 10 (dez) dias, 

o andamento deste feito, bem como comprove as diligências realizadas 

com o escopo de localização da Requerida.
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PROMOVA-SE a retificação da capa dos autos e junto ao sistema Apolo 

da Executada Valdemir Jose Dobri (CPF 353.185.XXX-XX, indicado à fl. 

38-v).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64386 Nr: 3646-05.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Roque de Souza

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que fora homologado pelo Tribunal Regional Federal da 1° 

Região o acordo entabulado entre as partes (fls.120/121).

 Intime-se o patrono da parte autora para, no prazo de 05 (CINCO) dias 

úteis, INFORMAR seus dados bancários, para o depósito judicial (banco, 

agência, número da conta e CPF), dos honorários sucumbenciais, e, em 

IGUAL prazo, INFORMAR os dados da parte autora.

 Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Após, EXPEÇA-SE requisição de pagamento e conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 49171 Nr: 1327-35.2007.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Helena dos Santos

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de acórdão, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 138, dos presentes autos.

O INSS impugnou a execução às fls. 140/151, apresentando os cálculos 

de fls. 152/154.

A autora ratificou os cálculos apresentados anteriormente (fls. 160/161).

A magistrada contemporânea determinou a elaboração de cálculos pela 

contadoria do Juízo, os cálculos foram apresentados às fls. 163/165.

À fl.167, a parte exequente informou que concorda com o cálculo judicial.

Igualmente, a parte executada se manifestou favorável ao cálculo da 

contadoria do Juízo (fl. 170 verso).

Após, os autos vieram-me conclusos.

HOMOLOGO os cálculos de fl. 163/165 para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 161.395,63 (cento e 

sessenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e três 

centavos).

Com efeito, intime-se o patrono da parte autora para, no prazo de 05 

(CINCO) dias úteis, INFORMAR seus dados bancários, para o depósito 

judicial (banco, agência, número da conta e CPF), dos honorários 

sucumbenciais, e, em IGUAL prazo, INFORMAR os dados da parte autora.

 Ainda, OPORTUNIZO, a patrona da parte autora que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Após, EXPEÇA-SE requisição de pagamento e conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63610 Nr: 2863-13.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Santos

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a autarquia executada não apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença, PROVIDENCIE-SE O NECESSÁRIO para a 

expedição de ordem de pagamento do valor indicado ao presidente do E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do §3º, do art. 535, do 

CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63227 Nr: 2753-14.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Izabel Rodrigues dos Santos

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, vislumbro que o feito está pendente de 

cumprimento, quanto à determinação do item 1 da fl. 90-v. Dessa forma, 

intime-se o patrono do requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se nos autos quanto o cumprimento da mesma, bem como 

quanto a certidão de fl. 96, sob pena de arquivamento do feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90685 Nr: 5041-95.2010.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Urias Rocha

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de acórdão, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 229, dos presentes autos.

À fl.230, a parte executada informou que concorda com o cálculo.

 Após, os autos vieram-me conclusos.

HOMOLOGO os cálculos de fl. 226 para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 15.386,38 (quinze mil trezentos 

e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos).

Com efeito, intime-se o patrono da parte autora para, no prazo de 05 

(CINCO) dias úteis, INFORMAR seus dados bancários, para o depósito 

judicial (banco, agência, número da conta e CPF), dos honorários 

sucumbenciais, e, em IGUAL prazo, INFORMAR os dados da parte autora.

 Ainda, OPORTUNIZO, a patrona da parte autora que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Após, EXPEÇA-SE requisição de pagamento e conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130090 Nr: 5174-64.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adrielli Nataline Trevezanuto Souza
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por seguradora Lider do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A visando sanar a omissão e contradição 

supostamente existente na sentença proferida às fls. 121/123.

 Pois bem.

 Considerando-se o caráter infringente dos presentes Aclaratórios, em 

observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino 

a intimação do Embargado para que se manifeste no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111897 Nr: 426-23.2014.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murillo Espindola de Oliveira Lima, Ozana 

Baptista Gusmão

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Alta 

Floresta visando sanar a contradição ou erro material supostamente 

existente na sentença proferida às fls. 302/304.

 Pois bem.

 Considerando-se o caráter infringente dos presentes Aclaratórios, em 

observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino 

a intimação dos Embargados para que se manifestem no feito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68617 Nr: 1582-85.2010.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Madalena Lourenço de Almeida

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

 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 acórdão, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 113, dos presentes autos.

À fl.115, a parte executada informou que concorda com o cálculo.

 Após, os autos vieram-me conclusos.

HOMOLOGO os cálculos de fls. 111/112 para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 77.308,79 (setenta e sete mil 

trezentos e oito reais e setenta e nove centavos).

Com efeito, intime-se o patrono da parte autora para, no prazo de 05 

(CINCO) dias úteis, INFORMAR os dados bancários da parte autora, para o 

depósito judicial (banco, agência, número da conta e CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Outrossim, expeça-se alvará para a liberação dos valores já depositados 

nos autos, referente aos honorários sucumbenciais, para a conta indicada 

à fl. 122.

 Requisição de pagamento devidamente expedida, aguarde-se, após 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105155 Nr: 359-92.2013.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Geni dos Santos Aguiar

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 104, dos presentes autos.

À fl.108, a parte executada informou que concorda com o cálculo.

 Após, os autos vieram-me conclusos.

HOMOLOGO os cálculos de fls. 100/101 para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 77.308,79 (setenta e seis mil 

trezentos e dezenove reais e sessenta e um centavos).

Com efeito, intime-se o patrono da parte autora para, no prazo de 05 

(CINCO) dias úteis, INFORMAR os dados bancários da parte autora, para o 

depósito judicial (banco, agência, número da conta e CPF).

 Contrato de honorários advocatícios devidamente juntado nos autos 

(fls.119/121).

Outrossim, expeça-se alvará para a liberação dos valores já depositados 

nos autos (fl. 114), referente aos honorários sucumbenciais, para a conta 

indicada à fl. 117.

 Requisição de pagamento devidamente expedida, aguarde-se, após 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34461 Nr: 55-74.2005.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Marilena Cardoso Bonfim

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 169, em razão das demandas previdenciárias, 

serem a maioria absoluta dos requerentes hipossuficiente econômica, 

social e culturalmente, o que os insere como população altamente 

vulnerável. Inclusive, tal condição foi primordial para justificar a tutela de 

proteção especial, concedida pelo ordenamento jurídico, às pessoas 

idosas.

Ademais, considerando que, constantemente, estas pessoas têm vindo 

diretamente à Serventia desta Vara, buscar informações e requerer 

diretamente o pagamento dos benefícios previdenciários a si concedidos, 

houve MUDANÇA NO POSICIONAMENTO desta Magistrada sobre o tema, 

para o fim de determinar a liberação dos valores relativos aos benefícios 

previdenciários diretamente em favor da parte Autora, bem como a 

liberação dos honorários contratuais em favor dos Advogados (eis que os 

honorários sucumbenciais continuam sendo liberados diretamente aos 

patronos).

Ressalto que tal posicionamento NÃO ACARRETA PREJUÍZO algum à parte 

ou a sua patrona (eis que apenas os honorários sucumbenciais e, se 

pactuados, os contratuais, são de titularidade da advogada).

Desta feita, INTIME-SE a nobre causídica para que, no prazo de 05 

(CINCO) dias úteis, INFORME os dados pessoais e bancários da parte 

autora, para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 OPORTUNIZO, a patrona da parte autora que, no prazo de 05 (CINCO) 

dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com 

o respectivo contrato de honorários, visando à liberação desta verba 

diretamente em seu favor após o pagamento do precatório.

 Cumprida a determinação acima, expeçam-se os Alvarás Judiciais em 

favor da parte Autora e em favor da causídica (quanto aos honorários 

contratuais), e conclusos.

Alvará judicial relativo aos honorários sucumbenciais devidamente 

expedido (fl.264).
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Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63788 Nr: 2955-88.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Henrique Cavanha

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

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

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

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

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

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

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

nos autos acerca da petição de fl. 114-v, bem como para comprovar nos 

autos se houve a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez 

rural.

 Após, voltem-me conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 168833 Nr: 3451-05.2018.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CdLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MZdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Prediger Witt - 

OAB:25342, Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, ante o exposto, HOMOLOGO a transação para que produza seus 

efeitos legais e jurídicos e, com fulcro no art. 487, III, b, JULGO EXTINTO O 

FEITO, com resolução de mérito.Custas rateadas, com a exigibilidade 

suspensa em razão da gratuidade de justiça, concedida à requerida neste 

ato.Cada parte arcará com as despesas de seus patronos, se for o 

caso.Diante da dispensa do prazo recursal, certifique-se imediatamente o 

trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquive-se.P. R. 

I.Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002589-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LIONS CLUBE DE ALTA FLORESTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002589-17.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: LIONS CLUBE DE ALTA FLORESTA Vistos. Trata-se de 

ação alvará para realização de festa aforado por Lions Clube de Alta 

Floresta com o fito de ser autorizada a entrada e permanência de infantes 

em evento denominado “1º Costelão de Chão do Lions Clube de Alta 

Floresta”. Distribuído originalmente perante a 1ª Vara desta Comarca, foi 

declarada a incompetência do juízo e remetidos os autos eletronicamente 

para esta vara. Ato seguinte, foi determinada vista dos autos ao Ministério 

Público, que por meio de seu agente opinou pela juntada de documentos e 

consignou que, havendo a apresentação desses, opina pelo deferimento 

do pedido. Em seguida, a respeito do evento, foram carreados: a) Alvará 

de Licença; b) Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico; c) Alvará 

emitido pela Secretaria de Segurança Pública – SESP; d) ofícios 

comunicando o evento à Polícia Civil, ao Procon e à Secretaria de Saúde; e 

e) Contrato de Prestação de Serviços de Segurança. Vieram-me 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Consoante 

preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, é de competência da 

autoridade judiciária autorizar, mediante alvará, a entrada e permanência 

de crianças e adolescente em: “a) estádio, ginásio e campo desportivo; b) 

bailes ou promoções dançantes; c) boate ou congêneres; d) casa que 

explore comercialmente diversões eletrônicas; e) estúdios 

cinematográficos, de teatro, rádio e televisão”. Embora o evento em 

apreço não esteja expressamente previsto no rol acima transcrito, é certo 

que de forma reflexa o evento consiste em momento de lazer e 

oportunidade para o convívio social, direito tutelado pelo ECA (art. 4º) e 

previsto na Constituição (art. 227). Não obstante, navegando pelos autos 

eletrônicos, verifica-se adequação do evento aos critérios dispostos no 

§1º, do art. 149, do Estatuto. Com efeito, eventos desta natureza, 

promovidos pelo Lions Clube de Alta Floresta, fazem parte da história de 

nossa cidade há décadas, os quais sempre foram pautados na oferta de 

local adequado, ambiente familiar e, por vezes, com a realização e 

atividades desportivas e recreativas adequadas à participação e 

observação por crianças e adolescentes. Contudo, há se fazer a ressalva 

quanto à vedação de venda e consumo de bebidas alcóolicas por 

menores de 18 (dezoito) anos, conduta que passou a ser tipificada como 

crime previsto no art. 243, do ECA, conforme redação conferida pela Lei 

Nº 13.106, de 17 de março de 2015, atividade que é objeto de fiscalização 

pelos agentes da infância deste juízo, nos termos da Portaria Conjunta n.º 

1/2018, editada pela Diretoria do Fórum e esta Vara da Infância e 

Juventude. No mais, diante da apresentação dos alvarás emitidos pelos 

órgãos responsáveis pelo exercício do poder de polícia em suas 

respectivas competências (Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Secretaria de 

Segurança Pública, etc.), bem como da comprovação de contratação de 

seguranças privados em quantidade proporcional ao número de ingressos 

vendidos, não vislumbro óbice à concessão do presente alvará. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 149, do ECA, e em consonância com o parecer 

ministerial, DEFIRO o pedido tecido na exordial. Oficie-se ao Conselho 

Tutelar e à Polícia Civil e Militar, a fim de que sejam cientificados sobre a 

realização do evento. Ciência ao Ministério Público e aos agentes da 

infância. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ao final, 

arquive-se, com as baixas necessárias. Alta Floresta, 2 de agosto de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001354-83.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE RIBEIRO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

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

advogado habilitado, para que compareça à perícia designada (ID 

14025084) que será realizada no dia 31.08.2018, às 15h:00, na sala de 

fisioterapia deste Fórum.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000554-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDENILDO DE AMORIM ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

patrono habilitado, para que compareça à perícia designada (ID 

14032679), que será realizada no dia 31.08.2018, às 15h:20, na sala de 

fisioterapia deste Fórum.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001338-32.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 
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(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° 1001338-32.2016.8.11.0007 Vistos. INTIME-SE a 

causídica cadastrada nos autos para, no prazo IMPRORROGÁVEL de 05 

(cinco) dias, carrear aos autos substabelecimento outorgando poderes ao 

advogado que representou a parte autora na audiência realizada, sob as 

penas da lei. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 23 de julho de 2018 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000587-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE FIRMINO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000587-11.2017.8.11.0007 Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, fundamentada no 

Decreto-Lei n.º 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. Sob o ID 

6054321, deferida a liminar pleiteada. Certidão negativa de citação do 

requerido sob o ID 7986211. Em seguida, a parte requerente peticionou 

nos autos (ID 13506943), desistindo de prosseguir com a presente ação. É 

o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, verifico que ainda 

não houve triangularização da relação processual, ante a ausência de 

citação da parte ré, razão pela qual, a extinção do presente feito 

independe de concordância desta última. Assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil. CONDENO a parte autora às custas, nos termos do art. 90, 

do CPC. Sem honorários sucumbenciais, vez que não houve resistência 

do réu. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 6 de julho de 2018 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1002202-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOARES (REQUERENTE)

JAQUELINE QUEIROZ THEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS OAB - MT17219/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA/DIVÓRCIO CONSENSUAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002202-02.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ADEMIR SOARES, JAQUELINE QUEIROZ THEODORO 

REQUERIDO: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA/DIVÓRCIO CONSENSUAL Vistos. 

HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o pedido 

formulado na petição inicial e, com fundamento no art. 226, § 6º da 

Constituição Federal, com a redação alterada pela Emenda Constitucional 

nº 66/2010, DECRETO A CONVERSÃO DA SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO CONSENSUAL dos requerentes, Ademir Soares e Jaqueline 

Queiroz Theodoro, julgando EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “a” do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para 

averbação da sentença à margem do assento de casamento no Cartório 

competente, solicitando a remessa ao Juízo de via do documento 

devidamente registrada. Condeno os requerentes ao pagamento de 

eventuais custas pendentes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Certificado o trânsito em julgado e cumprida a determinação supra, 

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

o necessário. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002169-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA THAIS COELHO DEOTTI OAB - MT14067/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. S. D. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002169-12.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: IRENI PEREIRA DE MORAIS REQUERIDO: RONALDO 

ADRIANO DOS SANTOS DA ROCHA Vistos. Considerando que não houve 

o cumprimento integral da emenda à inicial, determino à parte autora que 

no prazo IMPRORROGÁVEL de 15 (quinze) dias junte aos autos os 

documentos apontados sob o ID 13700186, bem como declaração de 

hipossuficiência assinada pela parte autora, tendo em vista o pedido de 

gratuidade da justiça, e ainda, procuração ad judia outorgadas pelos 

menores, devidamente representados. Transcorrido in albis o prazo fixado 

acima, CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para deliberação. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63094 Nr: 2436-16.2009.811.0007

 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): Valdinei Moreira de Souza

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Valdinei Moreira de Souza 

Filiação: Maria dos Anjos Pereira de Souza

Valor das Custas Processuais:R$ 547,64 (quinhentos e quarenta e sete 

reais com sessenta e quatro centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença de folha 36. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24 (cento e trinta e quatro 

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

cientificada de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas 

finais ou remanescentes, preencher os campos com o numero único do 

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

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

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

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

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento..

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto a protesto 

Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

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

Administrativo III

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140671 Nr: 3318-31.2016.811.0007

 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: Jose Elidio Pereira

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

DPVAT S/A

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

OAB:MT/16.325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edyen Valente Calepis - 

OAB:8767/MS, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379/MS, Fagner da 
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Silva Botof - OAB:12903, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12.099-B, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGADO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E 

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

inciso I, do Código de Processo Civil, visto que o pagamento em sede 

administrativa efetuou-se em conformidade com a legislação aplicável, 

sendo incabível condenação em valor complementar, como pleiteado na 

exordial.Expeça-se alvará do valor depositado à fl.89v referente ao 

honorário pericial para a conta indicada à fl. 108, vez que não fora 

utilizado em razão da perícia ter sido realizada no Mutirão DPVAT.Condeno 

a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) do valor do proveito 

econômico auferido pela demanda, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, 

cuja exigibilidade restará suspensa pelo período e condições 

estabelecidos pelo §3º, do art. 98, do CPC.Intimem-se.Decorridos 30 

(trinta) dias após o transito em julgado, e nada sendo pleiteado, ao 

ARQUIVO com as baixas pertinente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143902 Nr: 5131-93.2016.811.0007

 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: Gildario da Silva Mendes

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão inicial com resolução do 

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

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

honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) do valor do 

proveito econômico auferido pela demanda, nos termos do §2º, do art. 85, 

do CPC, cuja exigibilidade restará suspensa pelo período e condições 

estabelecidos pelo §3º, do art. 98, do CPC.Intimem-se.Após o transito em 

julgado, ao ARQUIVO com as baixas pertinentes.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001045-62.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO VILA NOVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001045-62.2016.8.11.0007. 

REQUERENTE: FRANCIVALDO VILA NOVA SANTOS REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Defiro o petitório retro 

e NOMEIO, em substituição à médica anteriormente designada, o 

fisioterapeuta André Luiz de Brito, Crefito 985369-F, para efetuar a perícia 

na parte autora, independentemente de compromisso, com base no artigo 

468, II do Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se nos termos da 

decisão inicial. Intimem-se as partes, bem como a Dra. Fernanda Sutilo 

Martins da nomeação de outro perito para realizar a perícia na parte 

autora. Às providências. Expeça-se o necessário. Alta Floresta, MT, 02 de 

agosto 2018 JANAÍNA REBUCCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002690-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL GERAL ALTA FLORESTA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 11 de 

setembro de 2018, às 15:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONETE RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1001137-06.2017.8.11.0007; Valor causa: R$ 

134,50; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LEONETE RODRIGUES MARTINS Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

PESSOA A SER INTIMADO: REQUERIDO: VIVO S.A: AV. ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI, 1376 - CIDADE MONÇÕES - SÃO PAULO - 04571-936. 

Senhor(a): REQUERIDO: REQUERIDO: VIVO S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO, do inteiro teor da sentença, 

cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. 

Sentença: "Vistos.Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 

38, da Lei 9.099/95.Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no 

art. 355, II do NCPC.I – Mérito.Na oportunidade da realização da Sessão de 

Conciliação, a parte requerida foi devidamente intimada para apresentar 

defesa, conforme ID n.º 8205126, mas deixou transcorrer in albis o prazo 

de acordo com a certidão exarada pelo gestor, ID n.º 10867146.O novo 

Código de Processo Civil, em seus artigos 355, II, e 344, nos traz o 

seguinte:“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.”“Art. 344. Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”Em face da 

revelia, reputam-se verdadeiros os fatos articulados na inicial quando a 

parte autora afirma não ter formalizado qualquer contrato com a ré ou 

sequer utilizado serviços ou produtos da empresa.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.A parte autora é consumidora equiparada, para efeitos 

legais, nos termos do artigo 17 do CDC, que rege as obrigações por ato 

ilícito decorrentes de vícios por insegurança advindos tanto dos produtos 

como da prestação dos serviços ofertados do mercado de 

consumo.Veja-se que, para a exclusão da responsabilidade do 

fornecedor, segundo o artigo 14, § 3.° do CDC, é preciso comprovar a 

ausência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro. E não basta, para elidir sua responsabilização, argumentar 

também ter sido vítima de fraude cometida por terceiro. Para tanto, seria 

necessário que o demandado demonstrasse a adoção de medidas 

consistentes na verificação da idoneidade dos documentos, mas não o 

fez.Ainda que tenha havido ação de terceiro de má-fé, a parte requerida, 

diante da atividade de risco desenvolvida, responde pelas disfunções de 

sua atividade, absorvendo os danos decorrentes, que não podem ser 

repassados ao consumidor.Ao que indica o contexto probatório dos autos, 

a parte ré firmou contrato com pessoa que não o demandante, mas em 

nome deste. Assim, estão presentes os pressupostos caracterizadores 

da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar.A 

conduta ilícita, como assinalado, está caracterizada na contratação com 

terceiro em nome da parte autora, sem obedecer ao dever de cuidado 
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decorrente da boa-fé objetiva. O nexo causal também está presente, pois 

o prejuízo sofrido pela parte requerente decorre da conduta da 

demandada.Este posicionamento decorre do fato de ser notório o 

transtorno causado por este tipo conduta. O dano moral experimentado 

pelo autor independe da sua comprovação. E tal conclusão decorre da 

notoriedade do incômodo emocional gerado àquele que tem o seu nome 

utilizado de forma indevida para dar golpe, bem com em face da parca 

renda percebida pelo autor.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).Na espécie, o dano moral 

prescinde de comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) 

indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito 

(dano moral in re ipsa).O valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do 

autor 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$ 

6.000,00 (seis mil reais).II – Dispositivo.Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil para:a) DECLARAR a inexistência de 

relação jurídica referente ao contrato n.º 0258691863 e 0228147753, bem 

como dos débitos nos valores de R$ 65,71 (sessenta e cinco reais e 

setenta e um centavos) e R$ 68,75 (sessenta e oito reais e setenta e 

cinco centavos);b) CONDENAR o requerido no pagamento ao autor da 

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

danoso.Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito determinando 

a baixa da restrição referente ao contrato objeto dos autos.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 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito.Taciane FabianiJuíza LeigaVistos.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, 21 de fevereiro de 2018.. MILENA 

RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO juiz de direito. Observação: XXXX. 

ALTA FLORESTA, 31 de julho de 2018. Atenciosamente, MARIA IZABEL 

DOS ANJOS OLSEN Gestor(a) Judiciário(a) PRISLENE PAIVA ESTAGIÁRIA 

- 34917 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA 

FLORESTA E INFORMAÇÕES: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, 

CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 - TELEFONE: (66) 

35212699

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONETE RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (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: 

1001137-06.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LEONETE RODRIGUES 

MARTINS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, II do NCPC. I – Mérito Na 

oportunidade da realização da Sessão de Conciliação, a parte requerida 

foi devidamente intimada para apresentar defesa, conforme ID n.º 

8205126, mas deixou transcorrer in albis o prazo de acordo com a 

certidão exarada pelo gestor, ID n.º 10867146. O novo Código de 

Processo Civil, em seus artigos 355, II, e 344, nos traz o seguinte: “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.” “Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor.” Em face da revelia, 

reputam-se verdadeiros os fatos articulados na inicial quando a parte 

autora afirma não ter formalizado qualquer contrato com a ré ou sequer 

utilizado serviços ou produtos da empresa. 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. A parte autora é consumidora equiparada, para efeitos 

legais, nos termos do artigo 17 do CDC, que rege as obrigações por ato 

ilícito decorrentes de vícios por insegurança advindos tanto dos produtos 

como da prestação dos serviços ofertados do mercado de consumo. 

Veja-se que, para a exclusão da responsabilidade do fornecedor, 

segundo o artigo 14, § 3.° do CDC, é preciso comprovar a ausência de 

defeito no serviço ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. E não 

basta, para elidir sua responsabilização, argumentar também ter sido 

vítima de fraude cometida por terceiro. Para tanto, seria necessário que o 

demandado demonstrasse a adoção de medidas consistentes na 

verificação da idoneidade dos documentos, mas não o fez. Ainda que 

tenha havido ação de terceiro de má-fé, a parte requerida, diante da 

atividade de risco desenvolvida, responde pelas disfunções de sua 

atividade, absorvendo os danos decorrentes, que não podem ser 

repassados ao consumidor. Ao que indica o contexto probatório dos 

autos, a parte ré firmou contrato com pessoa que não o demandante, mas 

em nome deste. Assim, estão presentes os pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever 

de indenizar. A conduta ilícita, como assinalado, está caracterizada na 

contratação com terceiro em nome da parte autora, sem obedecer ao 

dever de cuidado decorrente da boa-fé objetiva. O nexo causal também 

está presente, pois o prejuízo sofrido pela parte requerente decorre da 

conduta da demandada. Este posicionamento decorre do fato de ser 

notório o transtorno causado por este tipo conduta. O dano moral 

experimentado pelo autor independe da sua comprovação. E tal conclusão 

decorre da notoriedade do incômodo emocional gerado àquele que tem o 

seu nome utilizado de forma indevida para dar golpe, bem com em face da 

parca renda percebida pelo autor. 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 
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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). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor 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$ 

6.000,00 (seis mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência de 

relação jurídica referente ao contrato n.º 0258691863 e 0228147753, bem 

como dos débitos nos valores de R$ 65,71 (sessenta e cinco reais e 

setenta e um centavos) e R$ 68,75 (sessenta e oito reais e setenta e 

cinco centavos); b) CONDENAR o requerido no pagamento ao autor da 

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso. 

Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito determinando a baixa 

da restrição referente ao contrato objeto dos autos. 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 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, 21 de fevereiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOCHIO & MANOCHIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA EUNICE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000153-85.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MANOCHIO & MANOCHIO 

LTDA - ME REQUERIDO: VERA EUNICE CARVALHO Vistos. Relatório 

dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. Cuida-se de 

Ação de cobrança proposta por MANOCHIO & MANOCHIO LTDA – ME em 

face de VERA EUNICE CARVALHO, visando o pagamento do débito 

anotado em notas promissórias referente a venda de produtos, no valor 

original de R$ 2.774,68 (dois mil setecentos e setenta e quatro reais e 

sessenta e oito centavos) mais juros e correção monetária. Na 

oportunidade da realização da Sessão de Conciliação, a parte requerida 

foi devidamente citada (conforme ID n.º 12089272) a comparecer à 

sessão designada, bem como do prazo para apresentação da 

contestação ao pleito. Porém, permaneceu inerte. Nesta hipótese, 

aplica-se o disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, que assim dispõe: “Art. 

20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz”. E ainda, o Novo Código de Processo Civil, em seus artigos 355, II, e 

344, nos traz o seguinte: “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. “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” 

Diante da inércia da parte requerida, esta abdicou de quaisquer defesas 

quando da ausência de contestação ao pleito, ocasião em que restou 

estabelecida a sua revelia. Assim, entendo que os documentos acostados 

na inicial, as alegações apresentadas na inicial e a falta de defesa pela 

parte requerida demonstram que prudente a decisão no sentido de se 

ressarcir o requerente quanto ao débito vencido referente às duplicatas 

assinadas no ID n.º 11456450. Posto isso e considerando o que consta 

dos autos, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

condenando a parte ré a pagar a requerente à quantia de R$ 2.774,68 

(dois mil setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), 

devidamente atualizado e acrescido de juros legais, de 1% ao mês, estes 

devidos a partir da citação e correção monetária pelo INPC, individualizada 

a partir do vencimento de cada duplicata, até a data do efetivo pagamento. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da 

presente sentença. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). 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, 12 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DALLA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUARK TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 11 de 

setembro de 2018, às 15:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001486-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELEI INACIO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 11 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL MARQUES DE BRITO (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 11 de 

setembro de 2018, às 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001722-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ANDRADE VINCENZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 11 de 

setembro de 2018, às 17:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002725-14.2018.8.11.0007
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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)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

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

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

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

Requerente para comparecerem a audiência de Conciliação designada 

para o dia 28 de Agosto de 2018, às 14h20min. Alta Floresta/MT, 2 de 

agosto de 2018. Danielle Ferreira Marques Analista Judiciária Matrícula 

32.787

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001135-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CHAGAS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001135-36.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: RAFAEL CHAGAS SANTOS 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no 

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

custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 

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

débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 25 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010798-21.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010798-21.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE DIAS MOREIRA 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no 

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

custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 

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

débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Caso o credor não tenha 

advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do débito, incluída 

a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 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: 1002159-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMAR GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

setembro de 2018, às 15:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002160-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HENRIQUE SPINA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002161-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA SILVA FLORENCIO (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

setembro de 2018, às 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002162-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOMINGOS DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 
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comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

setembro de 2018, às 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002163-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE CARLOS GARCIA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

setembro de 2018, às 16:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001158-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA GOMES DE SOUZA DA SILVA (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:

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: 

1001158-16.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARILZA GOMES DE SOUZA 

DA SILVA 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 na 

movimentação ID nº. 13682929. 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 a adoção das medidas pertinentes quanto ao pagamento das custas 

processuais pela sucumbente, arquive-se. 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: 1001317-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON ROBERTO DE CARVALHO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(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: 

1001317-85.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MAICON ROBERTO DE 

CARVALHO LEITE 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 13214533, conforme certidão de ID nº 13691100, 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLEIA ALVES DO NASCIMENTO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001046-76.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANA CLEIA ALVES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. RECEBO o 

pleito de emenda à inicial formulado pela parte autora (ID num. 12889586) 

no que tange à organização dos documentos que a acompanham. 

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, juntar aos autos 

comprovante de endereço atualizado e em nome da parte, ou se for o 

caso, documento que comprove ser a mesma proprietária ou residente no 

imóvel constante do referido comprovante (visto que o contrato de aluguel 

acostado no ID num. 12890077 não foi suficiente para comprovar tal fato), 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumprida a determinação 

contida no parágrafo anterior, intime-se a autora, bem como cite-se a parte 

requerida para comparecerem à audiência de conciliação a ser designada, 

constando as advertências legais. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 26 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000087-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO FAGUNDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000087-42.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: TIAGO FAGUNDES DOS SANTOS 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. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002090-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ALVES (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

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: 

1002090-67.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DO 

NASCIMENTO ALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 

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

pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 2 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000439-34.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BATISTA TARTARI (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: 

1000439-34.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: MARIO BATISTA TARTARI 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. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 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: 1000910-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERREIRA CABRAL GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (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: 

1000910-16.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FABIANA FERREIRA CABRAL 

GOMES REQUERIDO: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA, MARISA LOJAS S.A. Vistos. A parte ré informa na petição num. 

14478981 que efetuou o pagamento da condenação. Assim, intime-se a 

parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar os dados bancários 

para transferência do valor ou requerer o que entender de direito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002985-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BRAZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/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: 

1002985-28.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: MARIO BRAZ Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no 

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

custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 

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

débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 2 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: 1001303-72.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (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: 

1001303-72.2016.8.11.0007 REQUERENTE: TEREZINHA DE SOUZA LIMA 

REQUERIDO: BANCO DA AMAZONIA SA Vistos. Tendo em vista a 

manifestação do requerido de ID num. 13087762, e considerando a 

sentença de ID num. 11621308, EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção 

ao crédito determinando a inclusão da restrição referente ao contrato 

objeto dos autos. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 2 

de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 19 de 571



Processo Número: 1002170-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO MARUCO DE CASTILHO CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA EMY DE SOUZA E KUDO (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010679-31.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA & SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PENDLOSKI OAB - MT0003256S (ADVOGADO)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOSSA SENHORA APARECIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010679-31.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: MIRANDA & SOUZA LTDA - ME 

EXECUTADO: NOSSA SENHORA APARECIDA COMERCIO DE PNEUS LTDA 

- ME Vistos. Considerando que a parte exequente, embora intimada, não 

apresentou nos autos a qualificação completa dos sócios, INDEFIRO o 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa 

executada formulado no ID nº 10353619. Sendo assim, intime-se a parte 

credora para, em 05 (cinco) dias, manifestar no feito, indicando bens 

passíveis de constrição judicial, sob pena de extinção da ação. Intime-se. 

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: 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002221-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DAIANE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIS FACIL GROUP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002221-42.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RAFAELA DAIANE DE LIMA 

REQUERIDO: MAIS FACIL GROUP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 

Vistos. Cite-se a requerida para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, observando-se o endereço atualizado da parte requerida e 

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, 12 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003398-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003398-41.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Compulsando o 

processo eletrônico verifico que o ente público executado manejou 

embargos no Id nº 12124460, apresentado novo cálculo. Instado a 

manifestar, o exequente anuiu expressamente ao cálculo apresentado nos 

embargos à execução e requer a homologação do referido cálculo (Id nº 

13293366). Sendo assim, diante da anuência do credor, JULGO 

PROCEDENTE os embargos à execução e, por conseguinte, HOMOLOGO o 

cálculo do débito apresentado pelo devedor no Id nº 12124463. Intimem-se 

as partes acerca da homologação do cálculo. Na sequência, certificado o 

trânsito em julgado da decisão, solicite-se, através do email 

calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração do cálculo de liquidação 

do débito, encaminhando-se os documentos relacionados no art. 3º, § 1º e 

no item 3 do Anexo II, ambos do Provimento n.º 11/2017-CM. Elaborado o 

cálculo, expeça-se Ofício Requisitório diretamente ao ente público, na 

pessoa de quem recebeu a citação, devendo ser instruído com os 

documentos relacionados no art. 4º, § 1º do Provimento acima 

mencionado, requisitando o pagamento do valor do débito atualizado, no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu 

recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado o 

sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 2 de 

agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001511-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001511-85.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Não havendo 
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interposição de embargos pelo ente público executado, conforme 

manifestação lançada no id nº 13962042, HOMOLOGO o cálculo do débito 

apresentado pelo credor na petição inicial. Intimem-se as partes acerca da 

homologação do cálculo. Na sequência, certificado o trânsito em julgado 

da decisão, solicite-se, através do email calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

a elaboração do cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os 

documentos relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos 

do Provimento n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício 

Requisitório diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a 

citação, devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 

4º, § 1º do Provimento acima mencionado, requisitando o pagamento do 

valor do débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser 

determinado o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 2 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: 1002184-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA ENY RODRIGUES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002184-78.2018.8.11.0007 REQUERENTE: IEDA ENY RODRIGUES XAVIER 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de endereço atualizado 

e em nome da parte, ou se for o caso, documento que comprove ser a 

mesma proprietária ou residente no imóvel constante do referido 

comprovante, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 27 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011416-39.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT0005433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-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: 

8011416-39.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: JOAO BATISTA MONTEIRO 

EXECUTADO: TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME Vistos. INTIME-SE o 

exequente para, em cinco dias, apresentar o cálculo atualizado do débito. 

Após, retornem-me os autos virtuais conclusos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 2 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010138-27.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO COLOMBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TAXISTAS DE ALTA FLORESTA E REGIAO MT 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010138-27.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: PAULO SERGIO COLOMBO 

EXECUTADO: SINDICATO DOS TAXISTAS DE ALTA FLORESTA E REGIAO 

MT Vistos. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar cópia da matrícula do imóvel que se refere o pedido de 

penhora, sob pena de indeferimento. Após, voltem-se conclusos para 

deliberação. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 9 de julho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011339-88.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DOMINGUES (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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011339-88.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: LUCIANA GOMES DOMINGUES 

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. 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. 14105960. 

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|) 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 da parte autora, observando-se os 

dados bancários informados no ID nº 14105960. 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, 16 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: 1001190-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA BARA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (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: 

1001190-50.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA MADALENA BARA 

RIBEIRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório 

em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. I – Preliminares a) Pressuposto processual – competência 

Aduz a ré que o autor não comprovou nos autos seu domicílio nesta 

comarca, o que contraria o disposto no artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 e 485, 

IV, do CPC. Entretanto, vê-se que ao ID nº. 12839311 consta fatura de 

energia em nome do genitor da autora, o que tem o condão de comprovar 

o alegado. Destarte, é certo que no processo civil vigora o princípio da 

presunção da boa fé, não devendo presumir que a informação é falsa. 

Consigno que inexiste norma legal exigindo que o comprovante de 

residência seja especificamente em nome da parte, o que demonstra 

formalismo excessivo e fere o direito ao acesso a justiça. Ademais, a ré 

não corroborou sua alegação com qualquer prova tampouco apresentou 

qualquer motivo que leve a acreditar que o autor não reside no endereço 

por ele apontado. Desse modo, afasto a preliminar arguida. b) Inépcia da 

inicial – ausência de documentos A ré pretende a extinção da ação sem 
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resolução do mérito sob o argumento de que a exordial não está 

acompanhada de provas do alegado pelo autor, porquanto não trouxe aos 

autos o comprovante original da inscrição em cadastro de inadimplente 

emitida pelo órgão oficial (319, VI; 330, I e 485, I todos CPC). Com efeito, 

verifica-se como requisito da peça inicial a juntada dos documentos 

indispensáveis à propositura da ação sem, contudo, haver qualquer 

menção à necessidade de juntada de comprovante original de informação 

de inscrição negativa. A toda evidência, optou o legislador por presumir a 

veracidade das informações fornecidas, de forma a facilitar o acesso à 

Justiça, evitando fórmulas burocráticas que mais se prestam a afastar a 

parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. Cabe ressaltar, 

ainda, que vige o princípio da boa fé quanto aos documentos juntados pela 

parte postulante, não sendo crível presumir que o documento apresentado 

não esteja em conformidade com aquele postulado, mormente em razão do 

fato de o autor poder responder pela litigância de má fé ao pleitear direito 

que não lhe assiste. Desse modo, comungo do entendimento de que a 

exigência de juntada de documento original que demonstre a inscrição 

negativa caracteriza excesso de formalismo, com o potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida. Ademais, 

o Juízo acessou o banco de dados da CDL, a fim de comprovar as 

negativações em nome da autora, conforme extrato anexo. Destarte, 

impende anotar que a requerida também aduz em sua tese defensiva que 

a inscrição é legítima, confirmando assim que inseriu o nome da parte 

autora em cadastro de inadimplente. Afasto a preliminar arguida. c) Inépcia 

da inicial – valor da causa Afasto a preliminar de inépcia da inicial em 

decorrência do valor atribuído a causa, mormente em razão do fato de ser 

permitido ao Juiz sua retificação de ofício, consoante dicção do artigo 292, 

§ 3º do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. (...) INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RIGORISMO 

FORMAL DESNECESSÁRIO E IMPRODUTIVO. (...) A fixação do valor da 

causa desempenha papel fundamental para o cálculo, posterior, das 

custas do processo e para a fixação dos honorários advocatícios. É 

necessário dar-se valor à causa, ainda que não tenha conteúdo 

econômico imediatamente aferível. Contudo, diz o §3º do art.292 do 

CPC/15 que o "...o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da 

causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão...". Não há dúvida que dentro de um rigorismo formal-legal o 

indeferimento da inicial está na ordem processual. Mas é preciso mais do 

que cumprir, sem a menor reflexão, os comandos legais. (...) APELAÇÃO 

PROVIDA (Apelação Cível Nº 70076216407, Sexta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 

22/02/2018). Ademais, ao contrário do alega a requerida, restam 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC. II – Mérito No mérito, 

afirma a autora que teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de 

inadimplente pela ré, em razão de dívida cuja origem desconhece, no 

importe de R$ 169,65 (cento e sessenta e nove reais e sessenta e cinco 

centavos), correspondente ao contrato número 0212664827, vencido em 

10/12/2014, cuja inscrição ocorreu aos 11/04/2015. A seu turno, a ré aduz 

que as cobranças consistem em exercício regular do direito, porquanto 

houve contratação e usufruto dos serviços por ela prestados, e a 

negativação diz respeito ao período correspondente de novembro de 2014 

a fevereiro de 2015, apresentando telas sistêmicas e faturas com o 

escopo de corroborar suas alegações. Consigno que a inscrição indica o 

débito de R$ 169,65 (cento e sessenta e nove reais e sessenta e cinco 

centavos), enquanto as faturas apresentadas pela ré, para o período que 

afirma corresponder a negativação (novembro de 2014 a fevereiro de 

2015) somam o total de R$ 189,91 (cento e oitenta e nove reais e noventa 

e um centavos). Ainda, apesar de a inscrição apontar como data de 

vencimento do débito 10/12/2014, a ré defende que corresponde ao 

período de novembro de 2014 a fevereiro de 2015, portanto, posteriores a 

negativação. Impende anotar que além de estarem em péssima qualidade 

prejudicando a análise de seu teor, 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 TRU 284817020128110001/2013 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 

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.). 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 empresa de 

telefonia se desincumbiu de seu ônus. Destarte, consigno que 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. Nessa 

senda, a partir da afirmação da demandante de que não reconhece a 

dívida objeto de inscrição nos cadastros de inadimplentes, incumbia à 

parte demandada demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da 

anotação. Nesse passo, é assente o entendimento jurisprudencial acerca 

da responsabilidade do fornecedor de serviços pela verificação da 

autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos 

envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do 

Empreendimento. 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. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração, pela pessoa jurídica demandada, de contrato de compra e 

venda com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o 

qual deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou todas 

as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

MONTANTE MAJORADO. Montante da indenização arbitrado em atenção 

aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às 

peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados 

pelo Colegiado em situações similares. APELO DO RÉU DESPROVIDO, 

RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DE PLANO, 

AMBOS COM FULCRO NO ART. 557, "CAPUT" E § 1º-A, DO CPC 

(Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/01/2016). 

Considerando a relação consumerista, tendo em vista a adequação das 

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

caput, do CDC, e considerando o imbróglio apresentado, pertinente a 

inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC. 

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 
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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. Vale anotar que 

ao permitir que as contratações não sejam realizadas pessoalmente pelo 

consumidor, a empresa assume os riscos de tal negociação, sendo certo 

que a conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de 

outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de 

responsabilidade civil, previstas no §3º do artigo 14 do CDC, devendo 

responder por eventuais falhas na prestação do serviço. A ocorrência de 

fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade 

objetiva imputada a empresa no caso concreto. Ainda que as relações de 

consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. 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 disponibilizado ao consumidor, que permite a 

contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário 

gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, há a responsabilidade 

da requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor, porquanto não agiu 

de forma diligente por ocasião da contratação do serviço, o que 

consequentemente gerou a cobrança e negativação indevida em cadastro 

de inadimplentes. Entretanto, no presente caso não há que se falar em 

dano moral, pois mesmo que a negativação feita pelo réu não existisse, a 

parte autora não receberia qualquer crédito, porque existem outras 

negativações em seu nome, inclusive uma preexistente à discutida na lide. 

Vale anotar que a inscrição que deu ensejo ao feito fora inserida em 

12/04/2015. Em que pese o documento juntado no ID n.º 12839320 , 

apontar a inexistência de outros apontamentos em nome da parte autora, 

foi realizado em Gabinete consulta online - CDL SPC/SERASA de Alta 

Floresta – MT, restando comprovada a existência de outras duas 

negativações preexistentes à inscrição discutida na lide, conforme extrato 

que antecede a sentença. In casu, aplica-se a Súmula nº 385 do STJ, que 

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”. 

Impende anotar que efetuada busca com o uso do CPF da demandante 

junto ao sistema PJE não constatou-se a existência de outra ação visando 

a declaração de ilegitimidade do apontamento anterior, presumindo-se, 

portanto, válida. Diante de tal prova, forçoso concluir que a manutenção 

do nome da parte nos cadastros restritivos não causou nenhuma lesão 

que pudesse justificar a indenização pleiteada. Corroborando o 

entendimento, eis a Jurisprudência que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. (...) Ainda que configurada 

como indevida a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de 

crédito, não caracterizado o dano moral, no caso concreto, em razão da 

existência de inscrições prévias. Aplicabilidade da súmula 385, do STJ. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70076440510, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 19/04/2018). No caso dos autos, 

repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à moral da 

parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome nos 

cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Desse modo, tenho que a parte autora 

merece incorrer nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé. 

Consoante explanado, no caso em tela a parte demandante deduziu 

pretensão contra texto expresso de Súmula (Súmula nº 385 do STJ), o 

que é equivalente a litigar contra norma jurídica, conduta contrária à 

probidade processual e que autoriza o reconhecimento da litigância de 

má-fé, consoante artigo 80, I, do CPC. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. Consigno que a condenação em litigância 

de má-fé do autor, pleiteada pela ré, se consubstancia no argumento de 

que o requerente conhece o contrato objeto da negativação, contudo, tal 

fato não restou comprovado porquanto julgo improcedente o pedido 

contraposto. Destarte, não comprovada a legitimidade da dívida também 

julgo improcedente o pedido contraposto para pagamento do valor da 

inscrição. III – Dispositivo Ante o exposto, afasto as preliminares arguidas 

e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 169,65 

(cento e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), 

correspondente ao contrato número 0212664827, objeto da inscrição em 

comento. Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE o dano moral e o pedido 

contraposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Em decorrência do 

reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do 

CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9,9% e de 

indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, corrigidos à época 

do pagamento, bem como CONDENO a autora ao pagamento das custas 

do processo e dos honorários do advogado que fixo no montante de 15% 

sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

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, 29 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010941-10.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA BISPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SL MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA OAB - MT0022337A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010941-10.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: RONALDO DA SILVA BISPO 

EXECUTADO: SL MOVEIS LTDA - ME Vistos. INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

acrescido de custas processo, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002740-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002740-80.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GUILHERME CARDOSO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de concessão de tutela provisória, objetivando o desbloqueio do 

IMEI (359231062429301) do telefone do requerente, bem como, para que a 
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requerida se abstenha de realizar novo bloqueio sem autorização do 

autor. Analisando os documentos apresentados, em confronto lógico com 

os argumentos expendidos pela parte autora, verifico presentes os 

requisitos exigidos para o deferimento do pedido de tutela de urgência, 

quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Com efeito, a probabilidade do direito está 

revelada pelos documentos acostados aos autos, deles transparecendo a 

razoabilidade e plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo 

de dano é evidente, haja vista que como qualquer usuário médio o celular 

tornou-se indispensável para a comunicação profissional e pessoal do 

cotidiano, sendo que o bloqueio do aparelho do autor vem 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. 

Assim, entendo estarem presentes os requisitos legais no caso em 

questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da tutela de 

evidência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte 

requerida, no prazo de 02 (dois) dias, proceda o desbloqueio do IMEI 

(359231062429301) do telefone do requerente, bem como SE ABSTENHA 

de realizar novo bloqueio sem justificativa plausível, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim 

de comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000506-96.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI PRESOTTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000506-96.2016.8.11.0007 REQUERENTE: GIOVANI PRESOTTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei 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 Está demonstrado que o nome da parte autora foi 

inserido pela ré em cadastro restritivo de crédito, em razão de suposta 

inadimplência. Entretanto, a parte autora afirma jamais ter contraído dívidas 

com a parte requerida. Requer, ao final, indenização por dano moral pela 

negativação indevida. Por outro lado, a empresa ré não apresentou 

qualquer documento idôneo a fim de comprovar a contratação ou 

gravação demonstrando a utilização dos serviços. Mas asseverou a 

inexistência de dano moral em razão de inscrição preexistente. Não houve 

impugnação à contestação. Vale ressaltar que, apesar de a autora ter 

juntado aos autos um extrato somente do Boa Vista, foi realizado em 

Gabinete consulta online - CDL SPC/SERASA de Alta Floresta – MT, 

restando comprovada a existência de 1 (uma) negativação preexistente à 

inscrição objeto da presente lide realizada em 14.11.2015, conforme 

extrato anexo a sentença. Diante de tal prova, forçoso concluir que a 

manutenção do nome da parte nos cadastros restritivos não causou 

nenhuma lesão que pudesse justificar a indenização pleiteada. Ora, para 

que os danos morais sejam reparados é necessário considerar a conduta 

ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. É importante 

observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser 

aplicada a regra, moderadamente, para que não implique locupletamento 

indevido e sem causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver 

coerência com o caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o 

ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que não 

existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a manutenção do 

apontamento de seu nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. Como se não 

bastasse, no caso em tela a parte demandante deduziu pretensão contra 

texto expresso de Súmula (Súmula nº 385 do STJ), o que é equivalente a 

litigar contra norma jurídica, conduta contrária à probidade processual e 

que autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigo 80, 

I, do CPC. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte 

autora incorrer, portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. II 

- Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente CPC para DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica referente ao contrato n.º 

020784251000050FI, no valor de R$ 5.849,99 (cinco mil oitocentos e 

quarenta e nove reais e noventa e nove centavos). Por outro lado, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo reclamante em face do reclamado 

no que se refere a condenação da ré no pagamento de indenização por 

dano moral com base na Súmula 385 do STJ, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento da 

litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 5% e de indenização de 10%, 

ambos sobre o valor da causa, corrigidos à época do pagamento, bem 

como CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo e 

dos honorários do advogado que fixo no montante de 15% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Expeça-se ofício aos 

órgãos de proteção ao crédito determinando a baixa da restrição referente 

aos contratos objeto dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Transitado em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 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, 27 de março de 2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA LUZIA CONDE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DE ANDRADE MODESTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000992-13.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIANA LUZIA CONDE 

COSTA REQUERIDO: CLAUDEMIR DE ANDRADE MODESTO Vistos. 

Considerando a certidão de citação negativa (ID num. 13380872), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

endereço atualizado do requerido. Nessa perspectiva, acolho a 

manifestação apresentada no Id n° 13396231 e 13396305 e, por 

consequência, apresentado o endereço atualizado pelo autor, determino a 

designação de nova data para sessão de conciliação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 02 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: 1000712-13.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE PATEL 05257200902 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LISTAD COMUNICACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROMOFF OAB - SP0126949A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000712-13.2016.8.11.0007 REQUERENTE: TATIANE PATEL 05257200902 

REQUERIDO: LISTAD COMUNICACOES LTDA Vistos. Intime-se o requerido 

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

contraproposta apresentada pelo requerente, de ID num. 13955606. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 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: 1002640-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002640-28.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARLEI DA SILVA MEDEIRO 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, DELL 

COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Vistos etc. Relatório dispensado em 

face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos 

verifico que a autora Marlei da Silva Medeiro Ribeiro é parte ilegítima para 

figurar no polo ativo da lide, porquanto a nota fiscal de compra do produto 

objeto da demanda foi emitida em nome de Vagner Ribeiro. Pois bem. De 

acordo com o disposto no artigo 18 do NCPC, “ninguém poderá pleitear 

direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento 

jurídico”. Desta feita, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do 

requerente para ajuizar a ação em comento. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 

485, VI, do novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Intime-se. Após o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos. 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: 8010587-19.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL DE OLIVEIRA DE FRANÇA - ESPÓLIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010587-19.2015.8.11.0007 REQUERENTE: RAMPAZIO & RAMPAZIO 

LTDA - ME REQUERIDO: MIGUEL DE OLIVEIRA DE FRANÇA - ESPÓLIO 

Vistos. Tendo em vista a certidão de ID num. 13579376, INTIME-SE a parte 

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

direito, sob pena de extinção do feito. Intime-se. 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: 1000712-13.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE PATEL 05257200902 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LISTAD COMUNICACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROMOFF OAB - SP0126949A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000712-13.2016.8.11.0007 REQUERENTE: TATIANE PATEL 05257200902 

REQUERIDO: LISTAD COMUNICACOES LTDA Vistos. Intime-se o requerido 

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

contraproposta apresentada pelo requerente, de ID num. 13955606. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 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: 1001040-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTON MARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001040-69.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ARISTON MARIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. RECEBO o pleito 

de emenda à inicial formulado pela parte autora (ID num. 13379051) no que 

tange à organização dos documentos que a acompanham. Intime-se a 

parte autora para, em 05 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de 

endereço atualizado e em nome da parte, ou se for o caso, documento 

que comprove ser a mesma proprietária ou residente no imóvel constante 

do referido comprovante, bem como documento de identificação legível, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumprida a determinação 

contida no parágrafo anterior, intime-se a autora, bem como cite-se a parte 

requerida para comparecerem à audiência de conciliação a ser designada, 

constando as advertências legais. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 20 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERREIRA CABRAL GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000910-16.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FABIANA FERREIRA CABRAL 

GOMES REQUERIDO: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA, MARISA LOJAS S.A. Vistos. A parte ré informa na petição num. 

14478981 que efetuou o pagamento da condenação. Assim, intime-se a 

parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar os dados bancários 

para transferência do valor ou requerer o que entender de direito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001182-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE CRISTINA RIGONI - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE DA SILVA DOS SANTOS (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001182-73.2018.8.11.0007 EMBARGANTE: EMANUELLE CRISTINA 

RIGONI - ME EMBARGADO: FRANCIELE DA SILVA DOS SANTOS Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Analisando os autos eletrônicos verifico que a embargante sustenta que é 

parte ré na ação de cumprimento de sentença proposta pela embargada e 

que, naquela ação executiva, foi deferida a penhora eletrônica de valor a 

ser efetivada em CNPJ distinto do pertencente à embargante. Alega que o 
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patrimônio da referida empresa não pode sofrer restrição por não figurar 

como parte do processo de cumprimento de sentença. Requer a 

suspensão do cumprimento de sentença diante do risco de constrição 

judicial sobre o patrimônio de terceiro. No caso concreto denoto que, na 

verdade, a embargante alega ser parte no processo principal, não 

podendo, portanto, ser admitida como terceiro para fim de propositura de 

embargos de terceiro. Pois bem. De acordo com o disposto no artigo 18 do 

NCPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo 

quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” Ressalta-se que a eventual 

restrição judicial ilegal sobre bens de terceiro deve ser arguida pelo 

terceiro prejudicado e não pela própria parte. Desta feita, é evidente que a 

embargante não tem legitimidade para pleitear a desconstituição da 

penhora deferida em CNPJ de outrem. Ademais, fora informado na petição 

inicial que a penhora eletrônica restou infrutífera, carecendo, assim, de 

interesse processual o suposto terceiro, eis que inexiste constrição 

judicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, inciso 

VI, do novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Intime-se. Após o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de junho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUPERCIO PEREIRA RABECINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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

advogado, do inteiro teor da certidão juntada no ID nº 14524193, para que 

indique o endereço atualizado da executada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 2 de agosto 

de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000439-34.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BATISTA TARTARI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000439-34.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: MARIO BATISTA TARTARI 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. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002057-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002057-43.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. INTIME-SE o 

exequente para, em cinco dias, manifestar sobre a petição apresentada 

no Id n 13963987. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 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: 1000810-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA MUNDIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Compulsando os autos denoto que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação 

designada, consoante termo juntado na movimentação nº 13118162 . 

Dispõe o artigo 51 da Lei nº 9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I-Quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo.” Registre-se que ao autor faltoso é 

imposto o dever de pagar as custas do processo, nos termos do artigo 

949, II, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, podendo ser isento do pagamento das 

custas processuais somente se restar provado que a ausência decorreu 

de força maior, nos termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. No caso 

em tela a parte autora não justificou a ausência na audiência, razão pela 

qual deve ser condenada ao pagamento das custas processuais. Diante 

do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais, em face do 

disposto no artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95 e no artigo 949, II, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

procedendo-se de acordo com a CNGC/MT em caso de eventual 

inadimplemento das custas processuais. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011416-39.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT0005433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011416-39.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: JOAO BATISTA MONTEIRO 

EXECUTADO: TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME Vistos. INTIME-SE o 

exequente para, em cinco dias, apresentar o cálculo atualizado do débito. 

Após, retornem-me os autos virtuais conclusos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 2 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002985-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BRAZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002985-28.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: MARIO BRAZ Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no 

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

custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 
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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, 2 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000005-45.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA (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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000005-45.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SEBASTIAO BATISTA 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. Efetuado o depósito pela parte 

devedora (Id nº 14219671), a parte credora concorda com o valor 

depositado, bem como requereu o levantamento (Id nº 14365064). 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,certifique-se se há valor remanescente vinculado 

ao presente feito e, em caso positivo, expeça-se alvará de liberação em 

favor do Banco Pan S/A. Certificado o trânsito em julgado e ultimadas as 

providências supra, 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: 1002090-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ALVES (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002090-67.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANTONIO MARCIO DO 

NASCIMENTO ALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 

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

pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e 

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 2 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001994-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OPPNUS INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS NERI OAB - PR0027064A (ADVOGADO)

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA APARECIDA BATISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001994-52.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: OPPNUS INDUSTRIA DO 

VESTUARIO LTDA EXECUTADO: MARCELA APARECIDA BATISTA Vistos. 

Inicialmente, proceda-se a alteração no sistema informatizado do nome do 

exequente, como solicitado no evento num. 13583132. Após, INTIME-SE a 

parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

da dívida, acrescido de custas processuais, já calculadas pela Contadoria 

Judicial, 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, 26 de 

junho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001511-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 

1001511-85.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Não havendo 

interposição de embargos pelo ente público executado, conforme 

manifestação lançada no id nº 13962042, HOMOLOGO o cálculo do débito 

apresentado pelo credor na petição inicial. Intimem-se as partes acerca da 

homologação do cálculo. Na sequência, certificado o trânsito em julgado 

da decisão, solicite-se, através do email calculorpv.dap@tjmt.jus.br, ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

a elaboração do cálculo de liquidação do débito, encaminhando-se os 

documentos relacionados no art. 3º, § 1º e no item 3 do Anexo II, ambos 

do Provimento n.º 11/2017-CM. Elaborado o cálculo, expeça-se Ofício 

Requisitório diretamente ao ente público, na pessoa de quem recebeu a 

citação, devendo ser instruído com os documentos relacionados no art. 
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4º, § 1º do Provimento acima mencionado, requisitando o pagamento do 

valor do débito atualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir do seu recebimento, com a ressalva de que poderá ser 

determinado o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão. Decorrido o prazo supra, voltem-me os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 2 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: 1002740-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 

1002740-80.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GUILHERME CARDOSO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de concessão de tutela provisória, objetivando o desbloqueio do 

IMEI (359231062429301) do telefone do requerente, bem como, para que a 

requerida se abstenha de realizar novo bloqueio sem autorização do 

autor. Analisando os documentos apresentados, em confronto lógico com 

os argumentos expendidos pela parte autora, verifico presentes os 

requisitos exigidos para o deferimento do pedido de tutela de urgência, 

quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Com efeito, a probabilidade do direito está 

revelada pelos documentos acostados aos autos, deles transparecendo a 

razoabilidade e plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo 

de dano é evidente, haja vista que como qualquer usuário médio o celular 

tornou-se indispensável para a comunicação profissional e pessoal do 

cotidiano, sendo que o bloqueio do aparelho do autor vem 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. 

Assim, entendo estarem presentes os requisitos legais no caso em 

questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da tutela de 

evidência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte 

requerida, no prazo de 02 (dois) dias, proceda o desbloqueio do IMEI 

(359231062429301) do telefone do requerente, bem como SE ABSTENHA 

de realizar novo bloqueio sem justificativa plausível, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim 

de comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 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: 1000087-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000087-08.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANA APARECIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO 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: 1000547-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNARDETE LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELLOMO DE OLIVEIRA OAB - SP140951 (ADVOGADO)

CAMILA TAVARES SERAFIM OAB - SP188904 (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: 

1000547-92.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA BERNARDETE LEITE DA 

SILVA REQUERIDO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO 

RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO 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, 2 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: 1001855-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DA MATA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

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: 

1001855-03.2017.8.11.0007 REQUERENTE: HELIO DA MATA SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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, 

2 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: 1000916-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD (REQUERENTE)

ELIANE MARIA ALMEIDA TELES HAMMOUD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES OAB - MT23016/O (ADVOGADO)

ELIANE MARIA ALMEIDA TELES HAMMOUD OAB - MT9315/B 

(ADVOGADO)

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (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: 

1000916-86.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DARUICH HAMMOUD, ELIANE 

MARIA ALMEIDA TELES HAMMOUD REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS 

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, 

2 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: 1001487-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA BOBADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (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: 

1001487-91.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CLAUDIA DA SILVA 

BOBADILHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito 

devolutivo (art. 43, Lei nº 9.099/95). Considerando que a parte recorrida 

não apresentou contrarrazões recursais, apesar de intimada, 

REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 2 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: 1000252-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (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: 

1000252-55.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NEUZA MARIA JOSEFA DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR 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, 2 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: 1003430-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PINHEIRO FRANQUELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - MT0007276A-B (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: 

1003430-46.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA JOSE PINHEIRO 

FRANQUELINO REQUERIDO: SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE 

EMPREENDIMENTOS LTDA 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, 2 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: 1001628-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA DO NASCIMENTO RAYMUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

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: 

1001628-13.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARILDA DO NASCIMENTO 

RAYMUNDO REQUERIDO: OI MÓVEL 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, 2 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: 1003050-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ SZUMOVSKI (REQUERENTE)

GISLEINE ROSANE WALTRICH RUARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (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: 

1003050-23.2017.8.11.0007 REQUERENTE: EDSON LUIZ SZUMOVSKI, 

GISLEINE ROSANE WALTRICH RUARO REQUERIDO: FCA FIAT CHRYSLER 

AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

RECEBO o recurso inominado, no efeito devolutivo, uma vez que não 
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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, 2 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA MUNDIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Compulsando os autos denoto que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação 

designada, consoante termo juntado na movimentação nº 13118162 . 

Dispõe o artigo 51 da Lei nº 9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I-Quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo.” Registre-se que ao autor faltoso é 

imposto o dever de pagar as custas do processo, nos termos do artigo 

949, II, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, podendo ser isento do pagamento das 

custas processuais somente se restar provado que a ausência decorreu 

de força maior, nos termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. No caso 

em tela a parte autora não justificou a ausência na audiência, razão pela 

qual deve ser condenada ao pagamento das custas processuais. Diante 

do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais, em face do 

disposto no artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95 e no artigo 949, II, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

procedendo-se de acordo com a CNGC/MT em caso de eventual 

inadimplemento das custas processuais. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001182-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE CRISTINA RIGONI - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE DA SILVA DOS SANTOS (EMBARGADO)

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: 

1001182-73.2018.8.11.0007 EMBARGANTE: EMANUELLE CRISTINA 

RIGONI - ME EMBARGADO: FRANCIELE DA SILVA DOS SANTOS Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Analisando os autos eletrônicos verifico que a embargante sustenta que é 

parte ré na ação de cumprimento de sentença proposta pela embargada e 

que, naquela ação executiva, foi deferida a penhora eletrônica de valor a 

ser efetivada em CNPJ distinto do pertencente à embargante. Alega que o 

patrimônio da referida empresa não pode sofrer restrição por não figurar 

como parte do processo de cumprimento de sentença. Requer a 

suspensão do cumprimento de sentença diante do risco de constrição 

judicial sobre o patrimônio de terceiro. No caso concreto denoto que, na 

verdade, a embargante alega ser parte no processo principal, não 

podendo, portanto, ser admitida como terceiro para fim de propositura de 

embargos de terceiro. Pois bem. De acordo com o disposto no artigo 18 do 

NCPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo 

quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” Ressalta-se que a eventual 

restrição judicial ilegal sobre bens de terceiro deve ser arguida pelo 

terceiro prejudicado e não pela própria parte. Desta feita, é evidente que a 

embargante não tem legitimidade para pleitear a desconstituição da 

penhora deferida em CNPJ de outrem. Ademais, fora informado na petição 

inicial que a penhora eletrônica restou infrutífera, carecendo, assim, de 

interesse processual o suposto terceiro, eis que inexiste constrição 

judicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, inciso 

VI, do novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Intime-se. Após o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de junho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56458 Nr: 1025-69.2008.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Rodrigues Gomes, Luiz Carlos 

Rodrigues Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:SP 53.553

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANO RODRIGUES GOMES, Cpf: 

70498580130, Rg: 1328618-8, Filiação: Manoel Marcelino Gomes e 

Sebastiana Rodrigues Leite, data de nascimento: 25/08/1981, brasileiro(a), 

natural de Santa Maria da Vitória-BA, convivente e atualmente em local 

incerto e não sabido LUIZ CARLOS RODRIGUES GOMES, Cpf: 

89091841168, Rg: 1306362-6, Filiação: Manoel Marcelino Gomes e 

Sebastiana Rodrigues Leite, data de nascimento: 15/04/1979, brasileiro(a), 

natural de Bom Jesus da Lapa-BA, solteiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAR OS RÉUS ACIMA QUALIFICADOS ATUALMENTE EM 

LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO ACERCA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA 

ABAIXO TRANSCRITA, BEM COMO INTIMÁ-LOS PARA COMPARECER À 

SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA PARA O DIA 14/09/2018 ÀS 

09HS, NA 5ª VARA DE ALTA FLORESTA/MT, OPORTUNIDADE EM QUE 

SERÃO INTERROGADOS.

Despacho/Decisão: Decisão. Autos nº 1025-69.2008.811.0007 (56458). 

1.Trata-se de denúncia (fls.4/5) em desfavor de Luciano Rodrigues 

Gomes, nascido em 23.9.1981, bem como em desfavor de Luiz Carlos 

Rodrigues Gomes, nascido em 15.4.1979, pela suposta prática do crime 

previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, CP, em face da vítima Leandro 

Antônio Chiuchu. Consta na denúncia: “(...) No dia 02 de janeiro de 2008, 

por volta das 10h15min, no estabelecimento comercial ‘selaria’, localizado 

em frente ao escritório MQS Engenharia, construções e pré-moldados, 

situado na Avenida Ludovico da Riva Neto, n.2880, município de Alta 

Floresta, Luiz Carlos Rodrigues Gomes, epíteto “Carlinho” e Luciano 

Rodrigues Gomes, epíteto ‘bibi’, conscientes e previamente ajustados, 

agindo com animus necandi, ceifaram a vida de Leandro Antônio Chiuchu, 

por motivo torpe, mediante disparos efetuados com arma de fogo, calibre 

nominal 9 milímetros, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, 

provocando nesta choque hipovolêmico contatado pelo laudo pericial às 

fls,6/9, causa esta eficiente para sua morte. Constante o apurado no 

vertente caderno, na data indigitada, a vítima se dirigiu até o 

estabelecimento comercial ‘selaria’ juntamente com a esposa, Sra. Beatriz 

Estefani Cavalcanti Chiuchi, a qual ficou aguardando no carro. A vítima 

adentrou o estabelecimento para adquirir apetrechos relacionados a 

produtos de campo e conversava com funcionários da loja, quando, de 

repente, foi atingido, pelas costas, por disparos de arma de fogo. 

Infere-se do laudo pericial que a vítima foi atingido por 6(seis) projéteis 

calibre 9mm(fls.6/9).(...). 2.Fundamentação. A materialidade e a autoria 

foram indiciariamente apontadas pelo laudo pericial (fls.13/16), bem como 

demonstradas pelo depoimento da testemunha Laudenir do Nascimento 

que presenciou a ação delituosa. A testemunha Laudenir do Nascimento 

relata que presenciou o momento em que a vítima foi alvejada: “(00’30’) 

Naquele fato e naquele dia eu estava lá, eu estava passando e 
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cumprimentei ele minutos antes de ele ser assassinado; Pergunta Juiz: 

Então o senhor viu o Leandro e viu quem alvejou ele? Resposta: Sim; 

Pergunta Juiz: Foram esses dois? Resposta: Foi; Pergunta Juiz: O Luciano 

e o Luiz Carlos? Resposta: Isso, eu conheço um deles com o apelido ‘Bibi’; 

Pergunta Juiz: O senhor conhece os dois e viu? Resposta: Conheço os 

dois e vi; Pergunta Juiz: Eles mesmo que atiraram? Resposta: Sim; 

Pergunta Juiz: Estava os dois juntos? Resposta: Os dois juntos na mesma 

moto; Pergunta Juiz: Passaram e atiraram no Leandro? Resposta: Não, o 

Leandro encostou em uma selaria, um negócio que mexe com cavalo e 

logo em seguida, uns cinco minutos atrás eles encostaram a moto atrás, aí 

eu percebi, porque eu já sabia do caso deles pra trás, e pensei eles vão 

matar ele, aí eu subi um pouquinho mais e só escutei os pipocos; Pergunta 

Juiz: Escutou os tiros? Resposta: Escutei; Pergunta Juiz: Que rixa que 

havia entre eles? Resposta: É que no passado que eu também jogava bola 

com eles, houve uma ocorrência naquela época, 2 anos atrás em 2007, 

quando o Leandro havia matado um dos irmãos deles; Pergunta Juiz: O 

Leandro então matou um dos irmãos deles? Resposta: Isso; Pergunta Juiz: 

Daí eles prometeram que iriam vingar a morte do irmão? Resposta: As 

vezes eles nem prometeram, no decorrer do tempo que ele ficou preso, foi 

dois anos e pouco o Leandro, aí depois que saiu, continuou aqui aí os 

irmãos quiseram vingar a morte do irmão; (02’18’) Pergunta Ministério 

Público: Você falou que escutou os tiros, você chegou a ver como o 

Leandro foi atingido? Resposta: Escutei, vê como ele foi atingido eu não 

posso afirmar pra senhora porque eu não vi; Pergunta Ministério Público: 

Mas teve alguma discussão antes de ele ser atingido? Resposta: Não, foi 

ligeiro; Pergunta Ministério Público: Já chegaram atirando? Resposta: 

Assim que ele parou a camioneta, que ele entrou pra dentro da selaria, 

eles já pararam atrás; (11’30’) Pergunta Defesa: Se os rapazes estavam 

de capacetes, o Luciano e o Luiz Carlos, eles estavam de capacete, como 

que o senhor sabe quem atirou? Resposta: Como eu falei pra senhora 

agora, eu conhecia eles há muitos anos, tanto eles quanto o Leandro, 

tanto o irmão que estava pilotando trabalhou um tempo na feira, trabalhou 

de ajudador na vidraçaria, na mesma vidraçaria que eu trabalhei; Pergunta 

Defesa: Qual que estava pilotando? Resposta: O Bibi, eu chamo de ‘Bibi’ o 

mais magrinho, eu conhecia ele por ‘Bibi’, não conhecia ele pelo nome 

direito, é o mais magrinho, o Luciano que estava pilotando a moto; 

Pergunta Defesa: Quem foi que atirou? Resposta: Foi o irmão dele o mais 

gordinho, o mais forte; Pergunta Defesa: O Luiz então? Resposta: Isso, foi 

esse o que eu vi que estava com a mão na cintura; Pergunta Defesa: O 

senhor tem certeza de que a outra moto que vinha vindo, como o senhor 

contou, não tem nada haver com isso? Resposta: Eu tenho certeza, 

porque eu vi a moto descendo e ela viu os tiros e voltou, ela voltou de 

medo, agora aquela outra pessoa, eu não conheço ela, a pessoa que 

voltou na moto, eu só percebi que ele voltou porque ele viu os tiros, eu 

estava descendo atrás deles, agora se ele estava dando cobertura pra 

eles, eu já não posso falar pra senhora (...)”. A testemunha supra afirma 

que presenciou o momento dos fatos, relatando, inclusive, que 

reconheceu os denunciados Luciano Rodrigues Gomes e Luiz Carlos 

Rodrigues Gomes como sendo os autores do crime, uma vez que já os 

conhecia. A testemunha Renildo Costa Souza, apesar de não ter 

reconhecido o autor dos disparos, confirma o momento em que a vítima foi 

atingida, bem como relata que o autor do disparo estaria de capacete, 

conforme descrito pela testemunha Laudenir do Nascimento: “(00’25’) 

Quando nós estávamos no lugar que eles chegaram, nós estávamos em 

quatro, no lugar lá da selaria, aí chegou o rapaz e ficou conversando com 

o dono da selaria, com o minuto que ele tinha chegado, já chegou outro 

rapaz com arma em punho e capacete e já chegou apontando de uma 

distância que o senhor esta aí, apontando para os dois que estavam eu 

estava assim na porta, aí logo ele apontou, os meninos agachou e ele 

atirou aí eu saí pra fora, depois disso aí eu não vi mais nada; (01’15’) 

Pergunta Juiz: O senhor conseguiu ver o rosto da pessoa? Resposta: Não 

ele estava de capacete e não deu pra ver, ele chegou pra ver; Pergunta 

Juiz: Nem na viseira o senhor não conseguiu ver? Resposta: Não, agente 

fica meio apavorado e agente nem olha nessas horas (...)”. A testemunha 

Paulo Francisco de Almeida nada relatou sobre os fatos. Os denunciados 

negam a autoria do delito. Interrogatório Luciano Rodrigues Gomes: 

“(01’32’) Eu nego porque no dia do fato eu não estava na cidade, estava 

nas proximidades da cidade de Carlinda; Pergunta Ministério Público: O que 

o senhor foi fazer na cidade de Carlinda? Resposta: No mês do 

acontecido eu estava com uma casa na cidade Alta a qual estava 

querendo vender, porque eu sempre mexia com venda de carro ali na 

praça do centro na pedra, vendia carro e moto, e eu estava querendo 

vendar a mesma pra mim ter dinheiro pra comprar veículo e está 

vendendo; Pergunta Ministério Público: O senhor tinha moto na época? 

Resposta: Tinha, era uma Yamaha- BR preta; Pergunta Ministério Público: E 

o Luiz Carlos tinha moto e qual era a moto? Resposta: Tinha, ele tinha uma 

moto verde; Pergunta Ministério Público: Uma Titan? Resposta: Isso (...)”. 

Interrogatório Luiz Carlos Rodrigues Gomes: “(01’15’) Pergunta Ministério 

Público: O que o senhor tem a dizer a respeito desta acusação, o senhor 

matou essa pessoa, Leandro Antônio Chiuchu? Resposta: Não senhora, 

não matei, inclusive até no dia eu também fiquei surpreso com o fato que 

aconteceu, mas eu não participei de forma alguma desse homicídio (...)”. A 

negativa dos denunciados acima expõe uma versão dos fatos que é 

contraposta com outra versão consistente no depoimento da testemunha 

Laudenir do Nascimento que afirma ter presenciado os fatos e 

reconhecido os denunciados como os autores dos disparos, conforme já 

mencionado supra. Havendo duas versões do fato, como já dito alhures, 

este deve ser submetido à análise dos Jurados: Ementa: RECURSO EM 

SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. HAVENDO DUAS 

VERSÕES SOBRE O FATO, UMA APONTANDO A AUTORIA, A QUESTÃO 

DEVE SER DIRIMIDA PERANTE O TRIBUNAL DO JURI. RECURSO EM 

SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO. (Recurso em Sentido Estrito Nº 

70047387287, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Março Antônio Ribeiro de Oliveira, Julgado em 11/07/2012). Assim, o 

resultado jurídico é a pronúncia. Nesse sentido, STF, AI 742202 AgR / PE, 

d.j.: 06/04/2010: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, 

INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COM BASE NO ARGUMENTO 

DE QUE OS REQUERIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS 

APRESENTADOS PELO ORA AGRAVANTE NAS INSTÂNCIAS 

ANTERIORES, COM O INTUITO DE CORROBORAR SUA TESE DE LEGÍTIMA 

DEFESA NA FASE DA PRONÚNCIA, NÃO FORAM APRECIADOS. 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL NO SENTIDO DE QUE O 

ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE 

TODAS AS QUESTÕES QUE LHE SÃO APRESENTADAS E QUE, PARA A 

PRONÚNCIA, BASTAM A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE 

AUTORIA, NOS TERMOS DO ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

PRECEDENTES. 1. No que concerne à questão objeto do recurso 

extraordinário interposto pelo ora Agravante, novamente suscitada neste 

agravo regimental, o Tribunal a quo limitou-se a assentar que "o julgador, 

desde que fundamente a decisão, não está obrigado a analisar todas as 

regras legais e as alegações de fato invocadas pelas partes" e que a 

alegação de legítima defesa não deveria ser analisada na fase de 

pronúncia, uma vez "que exigiria uma detalhada apreciação das provas, o 

que seria inadmissível por suprimir a competência do Tribunal do Júri". 2. 

Não há divergência entre o que decidido pelo Tribunal a quo e o 

entendimento do Supremo Tribunal segundo o qual "o órgão judicante não 

é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela 

defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu 

convencimento" (AI 690.504-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE 

23.5.2008) e "para a prolação da sentença de pronúncia, não se exige um 

acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza a respeito da 

autoria do crime. Exige-se prova da materialidade do delito, mas basta, nos 

termos do artigo 408 do Código de Processo Penal, que haja indícios de 

sua autoria" (RE 540.999, Rel. Min. Menezes Direito, DJE 20.6.2008). 3. 

Agravo regimental ao qual se nega provimento. Para análise do caso, é 

quanto basta, com vistas à prevenção de excesso de linguagem. Nesse 

sentido, STJ, AgRg no AREsp 370802 / SC, d.j. 22.20.13: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO 

EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. ARTS. 93, IX, DA CF E 

413 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Árdua é a tarefa do 

julgador ao motivar a sentença de pronúncia, pois, se excede na 

fundamentação, pode influir no convencimento dos jurados. Se, em 

contrapartida, às vezes primando por uma atuação mais cautelosa, deixa 

de apontar na decisão o lastro probatório mínimo que ensejou suas razões 

de convencimento, incide em nulidade, não por excesso de linguagem, 

como ocorre na primeira hipótese, mas por ausência de motivação, ante a 

inobservância do que preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. A 

decisão de pronúncia exige explicitação suficiente dos fundamentos que 

levaram o juiz a assim decidir, com indicação das razões de 

convencimento do julgador a respeito da materialidade e autoria da 

conduta delitiva, tudo em observância ao disposto nos arts. 93, inciso IX, 

da Constituição Federal e 413 do CPP. 3. No caso, as instâncias ordinárias 
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limitaram-se a apontar, de forma comedida e proporcional, a existência de 

indicativos mínimos de autoria suficientes para respaldar a submissão do 

agravante ao julgamento do Tribunal do Júri. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. Nesse sentido, STJ, RHC 39765 / AL, d.j. 19/09/2013: 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 

CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO 

DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO NOS 

TERMOS DOS ARTS. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 93, IX, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Magistrado 

Singular, na sentença de pronúncia, limitou-se a demonstrar, de forma 

comedida, a materialidade do crime e os indícios de autoria da conduta 

delitiva para submeter o ora Paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri, 

sem incorrer no vício do excesso de linguagem. 2. A prolação de sentença 

de pronúncia exige a explicitação suficiente dos fundamentos que levaram 

o magistrado a assim decidir, evitando-se futura arguição de nulidade por 

violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. Recurso desprovido. 

Quanto às qualificadoras do §2º, I e IV do artigo 121, CP, estas devem ser 

mantidas, uma vez que inexiste extremo erro para extirpá-las, 

principalmente considerando o mapa topográfico de localização das 

lesões de fl.15v, descrevendo que os tiros foram nas costas da vítima 

(orifício de entrada), bem como pelo depoimento da testemunha Laudenir 

do Nascimento que descreve uma suposta vingança entre os denunciados 

e a vítima. Ademais, a exclusão de qualificadora na fase de pronúncia é 

circunstância excepcionalíssima, admissível apenas quando 

manifestamente improcedentes, já que compete ao juízo natural da causa 

(Júri) apreciar sua procedência ou não no caso concreto, não sendo esse 

o caso dos autos, conforme ementa in verbis: PENAL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO 

QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA 

QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. - É firme a 

jurisprudência desta Corte no sentido de que apenas excepcionalmente se 

admite a exclusão das qualificadoras da sentença de pronúncia, quando 

manifestamente improcedentes, uma vez que compete ao Tribunal do Júri 

a análise plena dos fatos da causa. Agravo regimental desprovido. (STJ - 

AgRg no AREsp: 335046 PR 2013/0142302-0, Relator: Ministra MARILZA 

MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de 

Julgamento: 24/10/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

07/11/2013). Tendo os denunciados respondidos o processo em 

liberdade, concedo o direito de recorrer em liberdade. 3.Dispositivo. a.Nos 

termos do art.413, CPP, pronuncio os denunciados Luciano Rodrigues 

Gomes e Luiz Carlos Rodrigues GOmes, como incurso na imputação do 

art. 121,§2°, I e IV, do CP; Concedo-lhes o direito de recorrer em liberdade; 

Intimem-se. Operada a preclusão, vistas às partes para fins do art. 422, 

CPP. e. Cumpra-se." Douglas Bernardes Romão. Juiz de Direito." VISTOS 

ETC. Considerando a r. manifestação da Douta Defesa, entendo que a 

redesignação da Sessão de Julgado do E. Tribunal Popular do Júri é 

medida que se impõe, tendo em vista que os réus não serão intimados da 

decisão de pronúncia em tempo hábil até a data pautada para a Sessão de 

Julgamento, haja vista a necessidade de expedição de Carta Precatória 

para Comarca de Senador Canedo/GO. Diante do exposto, REDESIGNO o 

anteriormente aprazado para o dia 14 de setembro de 2018 às 09:00 

horas. Proceda-se a escrivania à intimação das testemunhas, procedendo 

à expedição de carta precatória para intimação daqueles que não residem 

na Comarca, se houver. Ciência ao parquet e à defesa. Intime-se o réu. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Alta Floresta/MT, 

09 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega. Juiz de Direito."

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAELA AQUINO 

ANTUNES MACIEL NAZÁRIO, digitei.

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE AÇÃO PENAL PROPOSTA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO, NA DATA DE 12/12/2011, PORQUE SEGUNDO 

CONSTA NA DENÚNCIA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2008, POR VOLTA 

DAS 10H15MIN, NESTA CIDADE DE ALTA FLORESTA, OS RÉUS LUIZ 

CARLOS RODRIGUES GOMES E LUCIANO RODRIGUES GOMES, AGINDO 

COM "ANIMUS NECANDI" CEIFARAM A VIDA DE LEANDRO ANTÔNIO 

CHIUCHU, POR MOTIVO TORPE, MEDIANTE DISPAROS EFETUADOS COM 

ARMA DE FOGO, CALIBRE NOMINAL 9 MILÍMETROS, MEDIANTE RECURSO 

UQE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, PROVOCANDO NESTA CHOQUE 

HIPOVOLÊMICO CONSTATADO PELO LAUDO PERICIAL ÀS FLS. 06/09, 

CAUSA EFICIENTE PARA MORTE DELA.

Alta Floresta, 01 de agosto de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 153287 Nr: 2672-84.2017.811.0007

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Junior - OAB:MT/3735

 Processo n.º 2672-84.2017.811.0007

Código 15328

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que o reeducando atingiu o lapso temporal 

para progressão de regime, todavia, considerando que este Magistrado se 

encontra em Cuiabá para participar da Reunião do Comitê Gestor Local de 

Atenção à Saúde dos Servidores e Magistrados do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, mantendo-se vinculado à jurisdição, DESIGNO 

audiência admonitória para o dia 03 de agosto de 2018, às 13:00 horas.

EXPEÇA-SE ofício com fito de requisitar o reeducando para comparecer à 

audiência.

NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, espedindo o necessário.

Às providências.

 De Cuiabá para Alta Floresta/MT, 03 de agosto de 2018.

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 291 Nr: 107-90.1993.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM RODRIGUES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 Processo n.º 107-90.1993.811.0007

Código: 291

5ª vara

 Vistos etc.

Em cumprimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, da 

Corregedoria Geral de Justiça, da Resolução 134/2011-CNJ, bem como à 

determinação constante no Termo de Correição da 5ª Vara Criminal da 

Comarca de Alta Floresta, realizada dia 22/02/2018, pela Corregedoria 

Geral da Justiça, procedo nesta data ao preenchimento do formulário do 

cadast ro  de armas,  a t ravés do endereço e le t rôn ico 

corregedoria-hom.tjmt.jus.br/form/armas.

Outrossim, considerando o lapso temporal decorrido desde a data do 

recebimento da denúncia, DETERMINO a remessa dos autos ao Ministério 

Público e à Defesa para manifestarem acerca da ocorrência de eventual 

prescrição, bem como para requerer o que entender de direito para o 

devido prosseguimento do feito, no prazo legal.

Após, conclusos para análise da prescrição e da necessidade de 

manutenção da arma em depósito judicial.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 25 de junho de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 56458 Nr: 1025-69.2008.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Rodrigues Gomes, Luiz Carlos 

Rodrigues Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:SP 53.553

 Processo n.º 1025-69.2008.811.0007

Código: 56458
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 VISTOS ETC.

Considerando a r. manifestação da Douta Defesa, entendo que a 

redesignação da Sessão de Julgado do E. Tribunal Popular do Júri é 

medida que se impõe, tendo em vista que os réus não serão intimados da 

decisão de pronúncia em tempo hábil até a data pautada para a Sessão de 

Julgamento, haja vista a necessidade de expedição de Carta Precatória 

para Comarca de Senador Canedo/GO.

Diante do exposto, REDESIGNO o anteriormente aprazado para o dia 14 de 

setembro de 2018 às 09:00 horas.

 Proceda-se a escrivania à intimação das testemunhas, procedendo à 

expedição de carta precatória para intimação daqueles que não residem 

na Comarca, se houver.

Ciência ao parquet e à defesa.

Intime-se o réu.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 09 de maio de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001392-95.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AFONSO ALVES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE FARIA OAB - SP173183 (ADVOGADO)

EDUARDO SILVA NAVARRO OAB - SP246261 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1001392-95.2016.8.11.0007 PEDRO AFONSO ALVES FILHO BANCO 

BRADESCO S.A. IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

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

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para que 

junte aos autos o histórico de pagamentos realizados pela parte autora, 

com o valor total do débito devidamente descriminado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 2 de 

agosto de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112916 Nr: 1498-45.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leana dos Reis de Oliveira & Cia Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Ativos S. A. 

Securitizadora de Créditos Financeiros

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT, Rodrigo Sversuti da Silva - 

OAB:19.382-MT, Wallace Eller Miranda - OAB:526780/MG

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

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

Ativos S.A Securitizadora de créditos Financeiros, acerca da decisão de 

fls. 195, para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cuja memória de cálculo encontra-se às fls. 190/193.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107782 Nr: 3188-46.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florindo Lot Netto

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

OAB:13182-B/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

OAB:14735-B/MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

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

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

para manifestação nos presentes autos, informando se a executada 

cumpriu a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120247 Nr: 7683-02.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Alves de Moura, Onice Perroni de 

Moura

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elen Daiane Magalhães de 

Oliveira - OAB:19520/O

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

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

para manifestação nos presentes autos, conforme decisão de fls. 78, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109285 Nr: 4779-43.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Paes de Melo, Maria Salete de Melo

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

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

OAB:12083/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do laudo 

complementar de fls. 257/259, conforme decisão de fl. 254, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 133072 Nr: 6794-14.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Justino Alexandre

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

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

para manifestação nos presentes autos acerca do decurso do prazo de 

suspensão, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109135 Nr: 4614-93.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Joaquim Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santos de Melo & Costa Vieira Ltda ME 

(pedalando Gostoso), Kinetron Eletrônica Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Odair Magnani 

- OAB:262.436-SP

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do(s) 

executado(s) acerca do bloqueio judicial realizado em ativos financeiros 

do(s) executado(s) pelo sistema Bacenjud conforme documentos de fls. 

147/148, para eventual impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 58941 Nr: 3527-78.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia dos Santos Miguel, Ademar Alves 

Siqueira, Antônio Alves Batista, Maria Aparecida de Souza Siqueira, Ana 

de Brito Batista

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

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

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema 

Bacenjud conforme documentos de fls. 122/123, bem como para requerer 

o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 118057 Nr: 5992-50.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A (Atual denominação do Banco Itaú 

S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene do Prado Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Miro da Silva - 

OAB:OAB/MT 16.160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

para manifestação nos presentes autos acerca da restrição veicular 

levada a efeito pelo sistema RENAJUD conforme comprovante de fl. 87, 

bem como para providenciar o necessário para a penhora, indicando a 

localização do veículo, e ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem móvel, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 88859 Nr: 2755-90.2009.811.0004

 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: Alexandre David Portella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Assunção Ferreira - 

OAB:10916-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Márcio de Lara 

Soriano - OAB:nº 3.946, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

1. Compulsando os autos verifica-se que a sentença de fls. 51/53 

condenou o autor no pagamento de custas e honorários, todavia, 

condicionou o pagamento de tais valores aos termos do art. 12, da Lei nº. 

1.060/50.

2. Diante disso, não havendo comprovação de qualquer modificação na 

situação economico financeira do Autor nos 05 (cinco) anos 

subsequentes à sentença, restou equivocada a expedição das certidões 

de fls. 64/65, motivo pelo qual DETERMINO o seu imediato cancelamento 

com a devida comunicação ao departamento competente para as medidas 

cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1547 Nr: 1582-17.1998.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilo Alves Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Casemat - Companhia de 

Armazéns e Silos do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILO ALVES BEZERRA - 

OAB:2830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A, Nelson Willians Fratoni Rodrigues - 

OAB:MT11.065-A, Paulo Ricardo Rodrigues - OAB:OAB/MT 13.503, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT

 18.Diante de todo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos de 

Declaração (fls. 447/448), por inexistência de omissão ou erro material na 

sentença de fls. 446/446vº, mantendo-a incólume, por seus próprios 

fundamentos.19.Expeça-se o necessário.20.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282426 Nr: 8545-40.2018.811.0004

 AÇÃO: Suprimento de Idade e/ou Consentimento->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPP, RGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMRGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - 

OAB:21.242/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora, na pessoa de seu procurador, para que se 

manifeste no prazo de 05 dias, acerca da petição do Promotor de Justiça 

encartada em fls. 43/44.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229474 Nr: 8741-78.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Superintendente Adjunto de Fiscalização Fazendária do 

Estado de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamilson Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:21440/MT

 Considerando a atualização nos dados cadastrais dos autos, procedo a 

intimação do executado, na pessoa de seu advogado, nos termos da 

decisão a seguir: Vistos.

1.DEFIRO o pedido feio pelo Estado de Mato Grosso, dada a 
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responsabilidade objetiva do beneficiário da tutela de urgência (art.303, 

CPC/2015). Assim, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob 

pena de aplicação de multa de 10% e incidência de honorários 

advocatícios, também no percentual de 10%, sobre o valor da execução, 

conforme §1º, art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237060 Nr: 14185-92.2016.811.0004

 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: Junior Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Valdivino da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EDITAL DE CITAÇÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para o autor retirar o 

edital na Secretaria, no prazo de 15 dias para a sua devida publicação: 

“Art. 1.219. Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remetê-lo 

ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital extraído de 

processos com custas judiciais, este deverá ser entregue à parte 

interessada, para publicação, mediante recibo nos autos.

 Parágrafo único. Nas comarcas onde não houver interligação que 

possibilite a intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, deverá tal edital ser 

enviado pelo correio, por carta registrada, com aviso de recebimento (AR).

 Publicação de Edital

 Art. 1.220. Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à parte, para 

publicação, intimá-la para apresentar o comprovante da publicação no 

prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena 

de extinção do processo.”

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263188 Nr: 14989-26.2017.811.0004

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHNdSAV, WMMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS 

ALENCAR VIEIRA, Filiação: Lucidalva Nunes dos Santos e Elciones 

Alencar Vieira, data de nascimento: 27/11/1999, brasileiro(a), natural de 

Sobradinho-DF, solteiro(a), estudante, Telefone 98114-0693/3405-5456 e 

atualmente em local incerto e não sabido WEMERSON MATHEUS 

MARQUES FERNANDES, Rg: 25996410, Filiação: Valdemar Fernandes da 

Silva e Maurizia Marques dos Santos, data de nascimento: 31/08/1999, 

brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a) , 

servente/carregador de caminhão, Telefone 99213-7938/3401-7640. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DE SUPOSTOS PROPRIETÁRIOS DOS 

CELULARES APREENDIDOS NOS AUTOS, DEVENDO ESTES 

COMPROVAREM SUA CONDIÇÃO DE DONOS.

Despacho/Decisão: 8. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA e 

WEMERSON MATHEUS MARQUES FERNANDES, com fulcro no art. 2º, 

parágrafo único, c/c art. 6º, ambos do ECA.9. FIXO o prazo de 15 dias 

para supostos proprietários dos celulares apreendidos comprovarem sua 

condição de donos. Decorrido o prazo sem comprovação, DECRETO sua 

perda em favor do CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente de Barra do Garças.10.Publique-se a relação de fl. 15 no 

átrio do fórum, pelo prazo de 15 dias.11. DÊ-SE ciência ao Ministério 

Público. 12.Publique-se. Registre-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, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 31 de julho de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175940 Nr: 9794-02.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Santana de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO SANTANA DE OLIVEIRA, Cpf: 

07751427191, Rg: 157.289, Filiação: João Roque Felipe e Maria Santana 

de Oliveira, data de nascimento: 11/02/1950, brasileiro(a), natural de 

Mossâmedes-GO, casado(a), comerciante/eletrônico, Telefone 9281-7329. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 508,93 (Quinhentos e oito reais e noventa e 

tres centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rodrigo Adriano 

Demetrio, digitei.

Barra do Garças, 01 de agosto de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79280 Nr: 2698-09.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA BATISTA DOS SANTOS, Cpf: 

92362940810, Rg: 8.626.474, Filiação: João Francisco dos Santos e Rosa 

Batista dos Santos, data de nascimento: 27/10/1955, natural de 

Araçatuba-SP, solteiro(a), do lar, Telefone 3401-5089. 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$ 533,53 (Quinhentos e trinta e tres reais e 

cinquenta e tres centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de 

vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rodrigo Adriano 

Demetrio, digitei.

Barra do Garças, 01 de agosto de 2018
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102309 Nr: 7312-86.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dagma Divina de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAGMA DIVINA DE CARVALHO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 507,71 (Quinhentos e sete reais e setenta e um 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e CPF 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rodrigo Adriano 

Demetrio, digitei.

Barra do Garças, 01 de agosto de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224918 Nr: 5852-54.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenner Ferreira Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KENNER FERREIRA CARNEIRO, Cpf: 

45179115191, Rg: 448.598, solteiro(a), comerciante, Telefone 99066175. 

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$ 507,71 (Quinhentos e sete reais e setenta e um 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e CPF 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rodrigo Adriano 

Demetrio, digitei.

Barra do Garças, 01 de agosto de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230608 Nr: 9484-88.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filadélfia Comércio Atacadista - LTDA., Ozair 

Fernandes da Silva, Lourenço Fernandes Silva

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FILADÉLFIA COMÉRCIO ATACADISTA - 

LTDA., CNPJ: 03666537000183, atualmente em local incerto e não sabido 

OZAIR FERNANDES DA SILVA, Cpf: 35306238149, Rg: 111.064, Filiação: 

Francisco Fernandes da Silva e Luisa Borges da Silva, data de 

nascimento: 20/08/1947, brasileiro(a), natural de Tesouro-MT, 

divorciado(a), empresária, Telefone 66 3401-1990 e atualmente em local 

incerto e não sabido LOURENÇO FERNANDES SILVA, Cpf: 31782647104, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresário. 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$ 739,86 (Setecentos e trinta e nove reais e 

oitenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de 

vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rodrigo Adriano 

Demetrio, digitei.

Barra do Garças, 01 de agosto de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30929 Nr: 1138-42.2002.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Sebastião Mendes Moreira - OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DARCY MOTTA, divorciado(a), agricultor 

- cpf: 051.485.191/87. 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$ 507,71 (Quinhentos e sete reais e setenta e um 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e CPF 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rodrigo Adriano 

Demetrio, digitei.

Barra do Garças, 01 de agosto de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241175 Nr: 88-53.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldo Jacarandá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELDO JACARANDÁ, Cpf: 00378887149, 

Rg: 045.488, divorciado(a), autônomo. 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$ 507,71 (Quinhentos e sete reais e setenta e um 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome e CPF 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rodrigo Adriano 

Demetrio, digitei.

Barra do Garças, 01 de agosto de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45985 Nr: 56-68.2005.811.0004
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Visão Factoring Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival José de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VISÃO FACTORING FOMENTO 

MERCANTIL LTDA. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco), sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

providenciar o regular andamento do feito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 31 de julho de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 38754 Nr: 150-50.2004.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFSC, EAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCB

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de uma execução de Alimentos proposta por 

JHONNATAN FARLEY SOUZA CARDOSO neste ato representado por sua 

genitora EUNICE ALVES SOUZA em face de VALTER CARDOSO 

BARBOSA.

2. Intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, o autor 

quedou-se inerte, fls.240/241.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Considerando a inércia da parte autora que, devidamente intimada, 

deixou de praticar atos que lhe competia, caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito.

5. Diante do manifesto desinteresse do requerente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, todavia tendo em vista ser a Requerente beneficiária da 

Justiça Gratuita, cabe ressaltar que tal condição não exclui sua 

responsabilidade frente as despesas processuais e honorários 

advocatícios decorrentes de sua sucumbência, devendo no entanto tais 

verbas ficarem sob condição suspensiva de exigibilidade durante 05 anos 

contados a partir do trânsito em julgado dessa decisão, conforme disposto 

no art. 98, §3º, CPC/15, podendo ser executada apenas se verificada que 

a situação de hipossuficiência que ensejou a concessão da gratuidade 

deixou de existir.

 8. Sem honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283537 Nr: 9226-10.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Omar da Silva Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Tendo em vista que a peça inaugural veio desacompanhada dos 

documentos essenciais à sua propositura, FACULTO a emenda da inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a parte requerente traga aos 

autos os documentos necessários à ação em tela, atendendo na 

integralidade os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC/2015, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC/2015.

2.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86220 Nr: 230-38.2009.811.0004

 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: Moacir Camilo Reis, Dilce Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santilha Duarte de Moraes, Renato Antonio dos 

Santos, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio dos Santos Silveira - 

OAB:10498/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT, JURIVÊ RIBEIRO DOS SANTOS 

- OAB:8607/GO, Lindalva de Fátima Ramos- Defensora Pública - 

OAB:DP

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO ANTONIO DOS SANTOS, Cpf: 

02174972840, Rg: 12430598, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, 

Telefone 18-3642-2710. 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$ 726,85 (Setecentos e vinte e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de 

vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rodrigo Adriano 

Demetrio, digitei.

Barra do Garças, 01 de agosto de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3089 Nr: 1219-98.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aridaque Luis Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Della Justina, LEONI BACKER DELLA 

JUSTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVALDO DELLA JUSTINA, Cpf: 

08102716134, Rg: 808.364, Filiação: Vitório Della Justina e Lúcia Perim 

Della Justina, data de nascimento: 23/10/1945, brasileiro(a), natural de 

Bom Reteiro-SC, casado(a), pecuarista / motorista, Telefone 9953-3233 e 

atualmente em local incerto e não sabido LEONI BACKER DELLA JUSTINA, 

Rg: 102413 SSP/MT. 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$ 352,95 (Trezentos e cinquenta e dois reais e 
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noventa e cinco centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de 

vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rodrigo Adriano 

Demetrio, digitei.

Barra do Garças, 01 de agosto de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 91061 Nr: 4903-74.2009.811.0004

 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: Lindomar Arruda David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Indyara Winter Cavalcante - 

OAB:MT 16.713

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

General Carneiro - OAB:, Renato de Almeida Orro Ribeiro - 

OAB:MT 11.055

 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, para 

manifestarem nos autos, ante o seu retorno da segunda Instância, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177168 Nr: 11349-54.2013.811.0004

 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: Laura Leite de Carvalho Figueiredo

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

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

OAB:MT 13.179-B

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

de Mato Grosso - OAB:

 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, para 

manifestarem nos autos, ante o seu retorno da segunda Instância, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173454 Nr: 6640-73.2013.811.0004

 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: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - 

OAB:13571/B, Cinara Campos Carneiro - OAB:MT 8.521

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a mpugnação de folhas 524/531, pelo prazo de 15 ( 

quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23988 Nr: 536-85.2001.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edirso Pereira Leite, Sônia Oliveira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - 

OAB:8194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B, ROSELMAR VICENTE DE LIMA - OAB:4471

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO BATISTA DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 536-85.2001.811.0004, Protocolo 

23988, 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.: 261141 Nr: 13717-94.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aryane Leão Moraes

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

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

Paula - OAB:13.183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a impugnação de folhas 34/40, no prazo de 15 ( 

quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259018 Nr: 12173-71.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salomão Pacini Leal, José Bispo dos Santos, 

Alankardeque Lourenço Lemes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a impugnação de folhas 40/48, no prazo de 15 ( 

quinze) dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 234837 Nr: 12656-38.2016.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indaina Indústria & Comércio de Artefatos de 

Cimento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Processo nº 12656-38.2016 – Código 234837Vistos.Posto isso, julgo os 

presentes embargos extinto sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso V do Código de Processo Civil. Condeno o embargante ao 

pagamento das custas processuais e aos honorários sucumbenciais, os 

quais fixo em 08% (oito por cento) do salário mínimo, nos termos do artigo 

85, §3º, inciso II do Código de Processo Civil.Juntem-se cópia desta 

decisão nos autos executivos principais (cód. 16620).Determino o regular 

prosseguimento da respectiva execução.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário.Barra do Garças/MT, 23 

de julho de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 201736 Nr: 4824-85.2015.811.0004

 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: Raquel de Carvalho Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Margarida Ferreira Leia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Mendonça de 

Oliveira - OAB:OAB/MT 17.086, Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199, Welinton Rodrigues de Oliveira - OAB:OAB/MT 

14.005

 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/apelado, para querendo, no prazo de 

QUINZE dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

256/262.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 218132 Nr: 1718-81.2016.811.0004

 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: Agostinho Lima Medrado

 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 no 

requerente, para o dia 13/09/2018, às 10: horas, no consultório do Dr. 

Valdo de Sousa, sito na Rua Waldir Rabelo, 1º andar, Multiclinica, ao lado 

do Laboratório Pasteur, Barra do Garças-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 210086 Nr: 9607-23.2015.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: WBdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMAR BARBOSA BELÉM - 

DP - OAB:3267, Luciano Justino da Silva - OAB:15695/MT

 I – Defiro a cota retro. Expeça-se o necessário.

II – Apresentadas as manifestações das partes, encaminhem-se os autos 

para o Ministério Público.

IV – Após, voltem-me para deliberar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175828 Nr: 9666-79.2013.811.0004

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Acidemando Gabriel de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Amaro Rodrigues - 

OAB:OAB/MG 84.933, JULIANO JUNQUEIRA DE FARIA - OAB:84646 , 

Marcos Edmar Ramos Àlvares Rodrigues - OAB:OAB/MG 110.856, 

Matheus Arantes Rosas - OAB:150.091/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Lopes de Araújo 

Junior - OAB:4.102, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMANDA SILVA 

SOUZA, para devolução dos autos nº 9666-79.2013.811.0004, Protocolo 

175828, 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): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276832 Nr: 5302-88.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA JACINTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:4275 / MT, EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - OAB:13.632, 

Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, Pollyana Machado 

de Moraes Varjão - OAB:MT 14.025, SYLVIA MARIA DE ASSIS 

CAVALCANTE - OAB:5.771, TÂNIA DE FÁTIMA FANTE CRUZ - 

OAB:3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

CONTESTAÇÃO de fls. 45/57, prazo QUINZE dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175827 Nr: 9665-94.2013.811.0004

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Acidemando Gabriel de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilene Magalhães de Oliveira 

Rodrigues - OAB:MT 11.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMANDA SILVA 

SOUZA, para devolução dos autos nº 9665-94.2013.811.0004, Protocolo 

175827, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188325 Nr: 8941-56.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Carlos Tibri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO CARLOS TIBRI, Cpf: 

01218542136, Rg: 1.236.052-0, Filiação: Carlos Antônio Tibri e Maria Sueli 

Tibri, data de nascimento: 17/02/1985, brasileiro(a), natural de Barra do 

Garças-MT, solteiro(a), torneiro mecânico, Telefone 66-9257-3686. 

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$ 775,90 (Setecentos e setenta e cinco reais e 

noventa centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de implicar na restrição de vosso nome 

e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rodrigo Adriano 

Demetrio, digitei.

Barra do Garças, 01 de agosto de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 237274 Nr: 14297-61.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleidson Rocha da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 39 de 571



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 01.08.2018, às 16h57min (MT), na sala de audiência, presente o MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Hellen 

Uliam Kuriki, o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Presente o 

flagrado. Realizada a custódia. Apresentada a justificativa. O Ministério 

Público manifesta pelo não acolhimento da justificativa apresentada pelo 

reeducando, requerendo a regressão definitiva ao regime fechado. Por 

sua vez, a Defensoria Pública manifesta pelo acolhimento da justificativa, 

mantendo o reeducando no regime semiaberto com a aplicação de 

condições para cumprimento da pena. Após, em áudio, o MM. Juiz decidiu: 

“1. A justificativa apresentada não encontra respaldo suficiente para ser 

acolhida, porquanto desacompanhada de qualquer lastro mínimo de prova, 

limitando-se a simples declaração do reeducando, pelo que deixo de 

acolher a justificativa do reeducando. 2. Diante do abandono do 

cumprimento de pena, a regressão definitiva é o resultado, não sendo 

cabível aplicação de cautelares haja vista que a cautelar mais gravosa 

seria o monitoramento eletrônico, que foi descumprido. 3. Expeça-se novo 

cálculo de pena, com data base em 01.08.2018. 4. Comunique-se a prisão 

à Comarca de Nova Xavantina – MT, com código 61668, o qual o 

reeducando afirma está sendo confundido com seu irmão gêmeo.” 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.: 237448 Nr: 14418-89.2016.811.0004

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

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

MILITAR

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Luis Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Carlos Rezende - 

OAB:12.432/MT, JACKSON PELLIZZARI - OAB:13831

 1.Vistos em correição.

2.Em consulta ao site do Eg.TJMT, verifica-se que, a carta precatória de fl. 

34, foi distribuída na 5ª Vara Criminal da Capital sob o nº 

1108-28.2018.811.0042- Cód. 508302, tendo sido o perito Alexandre 

Sousa Lima Falconi intimado pessoalmente em 04.05.2018, para fins de 

realização do laudo complementar no prazo de até 30 (trinta) dias 

contados da intimação.

3.Considerando o decurso do aludido prazo, solicite-se a devolução da 

missiva.

4.Após, vistas às partes para postularem o que entenderem de direito.

5.Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 239840 Nr: 16146-68.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346

 Vistos em correição.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, antecipo 

a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 

28/09/2018, às 15:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 266672 Nr: 17150-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LENARDO B - OAB:

 Vistos em correição.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, antecipo 

a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 

28/09/2018, às 14:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 218353 Nr: 1847-86.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:

 Vistos em correição.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, antecipo 

a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 

04/09/2018, às 14:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 233865 Nr: 11906-36.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 19.832/0

 Em face do exposto, considerando que a conduta praticada pelo réu não 

constituiu crime, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo 

Penal, julgo IMPROCEDENTE a pretensão vertida na inicial acusatória, a fim 

de ABSOLVER o réu WEMERSON BORGES DE ASSIS pela prática do delito 

descrito no art. 217-A, caput, do Código Penal.P. R. I. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 31 de julho de 2018.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 171740 Nr: 4539-63.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ueverson Costa Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:

 Vistos em correição.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, antecipo 

a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 

04/09/2018, às 13:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 277280 Nr: 5594-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloide dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971
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 Vistos em correição.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, antecipo 

a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 

05/09/2018, às 14:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 78229 Nr: 1697-86.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Santana dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Arantes Pereira da 

Silva - OAB:20410/0

 Vistos em correição.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, antecipo 

a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 

05/09/2018, às 14:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 222688 Nr: 4477-18.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jullianna Lacerda Cunha - 

OAB:OAB/MT 20473

 Vistos em correição.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, antecipo 

a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 

04/09/2018, às 14:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 63189 Nr: 6225-37.2006.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Aquino Neto, Valci Olimpio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos em correição.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, antecipo 

a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 

04/09/2018, às 15:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 94866 Nr: 8628-71.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weno Gonçalves Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062, Fernando César Bortolaia - OAB:MT 5.444

 Vistos em correição.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, antecipo 

a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 

05/09/2018, às 16:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 211493 Nr: 10361-62.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wan Baster dos Santos Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: vinicius de oliveira ribeiro - 

OAB:13777-A

 Vistos em correição.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, antecipo 

a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 

05/09/2018, às 13:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 205724 Nr: 7013-36.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Martins Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, antecipo 

a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 

04/09/2018, às 13:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 276919 Nr: 5362-61.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035

 Vistos em correição.(...) Desta forma, considerando não ter sido 

apresentado nenhum fato novo, no intuído de justificar o arrolamento de 

novas testemunhas pela Defesa do réu, inexistindo qualquer 

fundamentação por parte da mesma neste sentido, reconheço a preclusão 

temporal da faculdade processual da Defesa do réu, de arrolar as 

testemunhas Célio Marques Borges da Silva, Wanderson Aprigio Bispo, 

Inês Boquetti, Jean Fernandes Moreira, Lilian Barros de Freitas dias 

Borges e “Lauro vulgo - Neguinho”. Intime-se as testemunhas de defesa, 

Josemar Lorenzone e Josias Ribeiro de Sousa, no endereço fornecido, à 

fl. 164-verso, a fim de que participarem da audiência de instrução e 

julgamento.Ciência ao Ministério Público e Defesa do réu.Expeça-se o 

necessário para a realização de audiência de instrução e julgamento 

anteriormente aprazada.Barra do Garças/MT, 01 de agosto de 

2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 159849 Nr: 187-96.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Sousa de Freitas Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenir Pinto da Silva - 

OAB:MT 12.658

 Vistos em correição.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de Luan Sousa 

De Freitas Lima, pela prática do delito tipificado no artigo 306 do Código de 

Trânsito Brasileiro.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 41 de 571



Foi oferecida suspensão condicional do processo ao réu, sendo aceita e 

devidamente homologada, em 22.04.2013 (fl. 79).

O Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade do agente, vez 

que decorrido o período de prova.

É breve relato. Decido.

Trata-se de ação penal movida em face de Luan Sousa De Freitas Lima, 

na qual lhe foi imputada a prática do delito tipificado no artigo 306 do 

Código de Trânsito Brasileiro.

Foram impostas, aceitas e cumpridas as condições de suspensão 

condicional do processo pelo réu.

Outrossim, verifica-se que a muito decorreu o período de prova sem 

revogação do benefício, razão pela qual, outra solução não há, senão 

reconhecer a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, reconheço 

e declaro extinto a punibilidade de Luan Sousa De Freitas Lima pelo delito 

previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 165408 Nr: 7449-97.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Vistos em correição.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, antecipo 

a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 

05/09/2018, às 15:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se às intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação 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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000847-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO BARBOSA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001343-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE ROSA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL DUARTE DA COSTA BARROS (REQUERIDO)

JAVEL VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aporte nos autos comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio, sob pena de extinção do feito. Desde já saliento que singela 

declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando na 

extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Intimação 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:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

POP INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RODRIGO CORBUCCI - MT0015002A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 18/09/2018 

Hora: 16:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.BEM 

COMO A LIMINAR DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001345-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

dTio(a) REQUERENTE: ELENI DE SOUSA TEIXEIRA - MT24375/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 18/09/2018 

Hora: 12:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012152-61.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA PEREIRA ABREU - ME (EXECUTADO)

FLORACI DE JESUS PEREIRA ABREU (EXECUTADO)

VILMA PEREIRA ABREU (EXECUTADO)

MARCIRLEI CANTUARIO FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO OAB - MT0016287A (ADVOGADO)

 

Vistos. Vieram-me os autos por substituição automática. Trata-se de 

execução de contrato, cujos executados alertam para exceção de 

pré-executividade não apreciada. Sustentam os executados que não há 

liquidez no contrato e fazem outras ponderações a respeito do valor 

exigido pela exequente. É o que há a relatar. Tendo em vista que a liquidez 

do título está ligada quantificação de bens a que as partes se obrigam, 

reputo que o contrato é bastante claro a esse respeito, de modo que não 

há qualquer nulidade a ser reconhecida por meio de objeção levantada 

pelos executados. Importante lembrar que os requisitos da certeza, 

liquidez e exigibilidade são do título, não do processo executivo. Por outro 

lado, consta nos autos que a exequente foi intimada para se manifestar 

sobre o excesso de execução e se manteve em silêncio. Embora não 

tenham havido embargos dos devedores, campo próprio para eventual 

discussão sobre a tentativa de entrega das chaves do imóvel ou mesmo a 

resistência aos pagamentos sustentados pelos executados, percebe-se 

que a exequente, intimada segundo o sistema PJE, quedou-se silente, o 

que me permite a conclusão pela veracidade do alegado na peça que 

agora se decide, com aplicação subsidiária da regra geral do artigo 344, 

do Código de Processo Civil. Assim, reconheço a liquidez do título 

executivo para prosseguimento da execução perante este juizado, bem 

como reconheço que o aluguel pendente do mês de agosto de 2014 era de 

R$700,00 à época. Reconheço como não devido o valor R$1.500,00 à 

época contabilizados após o final do contrato. No que tange a buscas em 

cartórios de imóveis, indefiro por ser providência da parte. Anoto prazo de 

30 dias para a exequente adequar a memória de cálculo e indicar bens à 

penhora. Indicado bens em nome dos executados, expeça mandado de 

penhora e avaliação. Após, com ou sem bens penhoráveis, certifique e 

venham à conclusão. Junte-se a busca negativa efetuada no sistema 

Renajud. Barra do Garças, 02 de agosto de 2018. Carlos Augusto Ferrari 

Juiz de Direito em substituição.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011055-55.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. No que tange a multa relativa ao 

reconhecimento do ato atentatório a dignidade da justiça, deverá a parte 

autora, no interstício temporal acima mencionado, amortizar a referida 

dívida. Não realizado o adimplemento da dívida no lapso temporal 

concedido, dê vida ao disposto no art. 77, §3° do código de ritos. 3. 

Ultrapassado o prazo acima e não tendo ocorrido o cumprimento da 

obrigação, faça conclusos para penhora por meio das ferramentas 

eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011055-55.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. No que tange a multa relativa ao 

reconhecimento do ato atentatório a dignidade da justiça, deverá a parte 

autora, no interstício temporal acima mencionado, amortizar a referida 

dívida. Não realizado o adimplemento da dívida no lapso temporal 

concedido, dê vida ao disposto no art. 77, §3° do código de ritos. 3. 

Ultrapassado o prazo acima e não tendo ocorrido o cumprimento da 

obrigação, faça conclusos para penhora por meio das ferramentas 

eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010301-50.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WERGUITON RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

VITCOSKI, SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXECUTADO)

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO)

 

1. Intime a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto aos pagamentos efetuados pela parte executada. Após, faça 

conclusos. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 271469 Nr: 1941-63.2018.811.0004

 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): Douglas Henrique Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relato. Decido.5.Tocante a contravenção penal de perturbação da 

tranquilidade, 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. 28) 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.Em relação aos crimes de difamação e 

injúria, tem-se que as condutas criminosas amoldam-se, em tese, à crimes 

cuja apuração somente se procede através de ação penal privada 

mediante oferecimento de queixa crime pelo ofendido – consoante dicção 

do artigo 145 do Código Penal – o qual apresenta como uma das causas 

de extinção da punibilidade a renúncia do direito de queixa (artigo 107, V, 

do CP), razão pela qual, DECLARO com arrimo no artigo 61 do CPP, c/c 92 

da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice, não implicando 

este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil com 

espeque no evento em apreço (art. 67, II, do CPP), vez que houve 

manifestação expressa da vítima no sentido de renunciar o direito de 

queixa (fls. 26) contra o pretenso autor do delito em testilha.8.Sem custas, 

em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995.9.Após o 

trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o arquivamento 

dos autos.10.Publique-se.11.Registre-se.12.Intime-se.13.Cumpra-se.Barra 

do Garças-MT, 18 de julho de 2018.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 248140 Nr: 4969-73.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIOMAR RODRIGUES FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 5.Portanto, com arrimo no artigo e artigo 61 do CPP c/c art. 92 da Lei 

9.099/1995 e art. 107, IV, do Código Penal, DECLARO extinta a punibilidade 

do fato sub judice no que toca à ameaça praticada em 01.11.2016, não 

implicando este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil 

com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP).6.Por outro lado, 

no tocante ao delito ameaça exercido em 02.03.2017, DESIGNO audiência 

de recebimento de denúncia para o dia 07/11/2018, precisamente às 

16h15min/MT, de modo que, caso a denúncia seja recebida, poderá o 

Ministério Público oferecer a suspensão do processo, nos termos do 

artigo 89 da lei 9.099/95.7.Intime-se o acusado, cientificando-o da data da 

audiência, advertindo que deverá comparecer ao ato acompanhado de 

advogado, para que apresente defesa preliminar oral, sob pena de 

nomeação de defensor dativo.8.Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/1995).9.Após o trânsito em julgado, providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos.10.Notifique-se o 

MP.11.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças-MT, 24 de julho de 2018.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 268050 Nr: 18062-06.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dormivil Luiz Roberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Processo nº: 18062-06.2017.811.0004 Código: 268050

Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

2. Trata-se de um termo circunstanciado de ocorrência versando sobre a 

prática, pelo autor do fato Dormevil Luiz Roberto, do crime de injúria (art. 

140 do CP), fato ocorrido em 03 de maio de 2017, contra Renato 

Pedemonte Araújo.

3. Vieram conclusos.

4. É o relato. Decido.

5. Tem-se que tal conduta criminosa é apurada através de ação penal 

privada mediante oferecimento de queixa crime pelo ofendido – consoante 

dicção do artigo 145 do Código Penal – apresentando como uma das 

causas de extinção da punibilidade a renúncia do direito de queixa pelo 

ofendido (artigo 107, V, do Código Penal), razão pela qual DECLARO, com 

arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 92 da Lei 9.099/1995, extinta a 

punibilidade do fato sub judice, vez que a vítima renunciou expressamente 

o direito de queixa (fls. 33), não implicando este decisum em obstáculo à 

propositura de eventual ação civil com espeque no evento em apreço (art. 

67, II, do CPP).

6. Sem custas, de acordo com os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995.

7. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

8. Publique-se.
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9. Registre-se.

 10. Intime-se.

11. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 17 de julho 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 270329 Nr: 1237-50.2018.811.0004

 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): JOÃO BATISTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BORGES ANDRADE - 

OAB:18.994

 SENTENÇA

Processo nº: 12753-50.2018.811.0004 Código: 270329

Vistos, etc.

1. Cuida-se de termo circunstanciado de ocorrência versando sobre a 

prática, pelo autor do fato Joao Batista Marques, da contravenção penal 

de perturbação do sossego e trabalho alheio (art. 42 da LCP), fato 

ocorrido em 29 de novembro de 2017.

2. Conforme ressai dos autos o indiciado cumpriu as condições a ele 

impostas (em fls. 14), razão pela qual, DECLARO, com arrimo no artigo 84, 

parágrafo único, da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub 

judice, não implicando este decisum em obstáculo à propositura de 

eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do 

CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/1995).

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 18 de julho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 266466 Nr: 17057-46.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David da Costa Ataídes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thaís de Almeida Vieira - 

OAB:358.551/SP, Thiago Terin Luz - OAB:326.867/SP

 DECISÃO

Processo nº: 17057-46.2017.811.0004 Código: 266466

Vistos.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público 

Estadual, alegando contradição na sentença que homologou composição 

civil entre as partes e extinguiu o processo, postulando então pelo reparo 

e modificação da referida sententia, vez que se trata de aceitação de 

proposta de transação penal, com a suspensão do feito até o seu integral 

cumprimento, sob pena de prosseguimento.

2. Vieram-me os autos conclusos.

3. É o relato essencial.

 4. Inicialmente, há que se destacar que a interposição dos embargos de 

declaração com efeitos infringentes é admitida amplamente pela 

jurisprudência pátria desde que os efeitos modificativos decorram de 

omissão, obscuridade ou contradição verificada no julgado embargado, a 

teor do que preconiza o art. 620 do CPP.

5. Com efeito, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de 

incidência restrito pelo art. 382 do Código de Processo Penal, o qual 

prescreve:

 “Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que 

declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, 

contradição ou omissão.”

6. O eminente e renomado Professor Guilherme de Souza Nucci preleciona 

acerca dos embargos de declaração mencionando que:

“Trata-se de recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado 

ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada 

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o 

efeito conhecimento do teor do julgado .”

7. Pois bem, no caso em voga compreendo que os embargos de 

declaração interpostos pelo Ministério Público merecem ser acolhidos, na 

medida em que, de fato, houve contradição na decisão objurgada, 

porquanto ao fazer dicção do instituto de composição civil, socorro-me de 

dispositivo legal diverso fundamentando erroneamente a decisum em 

voga.

8. Assim sendo, em que pese à possibilidade de serem acolhidos em seu 

efeito infringente ou modificativo, uma vez verificada a presença dos 

vícios de contradição e omissão, deverá o magistrado, reabrir o julgamento 

e diligenciar quanto a eventuais proposições contrastantes, podendo optar 

pela exclusão daquela que lhe parecer inadequada, agregando à sentença 

uma nova proposição.

 9. Observa-se, em nossa jurisprudência, que não mais subsiste qualquer 

discussão acerca do tema, uma vez que vem consolidando-se junto aos 

Tribunais como uma verdadeira possibilidade e necessidade:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EMBARGOS 

INFRINGENTES E DE NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. 

RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO 

ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE OBSCURIDADE. REALIZAÇÃO DE 

NOVA DOSIMETRIA DA PENA. I. O acórdão dos embargos infringentes, 

embora tenha esgotado o objeto do recurso e decidido sobre a incidência, 

no caso, da circunstância atenuante de confissão espontânea, não 

deliberou de modo claro acerca da dosimetria da pena, visto existirem 

frações incidentes de causa de aumento e continuidade delitiva. 

Reconhecimento da obscuridade, com realização de nova dosimetria sem 

vinculação com a inicial. II. Fixação da pena-base em 02 (dois) anos e da 

atenuante em 04 (quatro) meses de reclusão. Após a dedução, com o 

acréscimo de 1/3 (um terço) da causa de aumento do § 3º do art. 171 e de 

1/6 (um sexto) da continuidade delitiva, chega-se à pena final de 02 (dois) 

anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com redução 

proporcional da multa para 100 (cem) dias-multa. III. Embargos de 

declaração providos, com efeito modificativo. (Processo – PE: 

0016368692002405830003 – Órgão julgador – Pleno – Relator: 

Desembargadora Federal Margarida Cantarelli).

10. Deste modo, entendendo perfeitamente cabível a modificação da 

referida sentença via embargos de declaração, ACOLHENDO o presente 

“recurso” para retificar a setentia retro mencionada, o que faço para, 

atribuir efeito modificativo ao julgado, passando o mesmo a ter o conteúdo 

doravante grafado:

“Vistos, etc. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a transação penal celebrada em folha n.º 20, nos termos 

do artigo 22, parágrafo único da lei 9.099 de 26 de setembro de 1995 e, 

por corolário, com fulcro no artigo 76, parágrafo 4º, da mesma lei. O 

descumprimento integral/parcial da obrigação ensejará no prosseguimento 

do feito, conforme súmula vinculante n. 35. Sem custas. Certifique-se o 

cumprimento da transação. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”.

 11. Ademais, conforme ressai dos autos o indiciado cumpriu as 

condições a ele impostas (em fls. 20), razão pela qual, DECLARO, com 

arrimo no artigo 84, parágrafo único, da Lei 9.099/1995 extinta a 

punibilidade do fato sub judice, não implicando este decisum em obstáculo 

à propositura de eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço 

(art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/1995).

Barra do Garças-MT, 25 de julho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 178955 Nr: 988-41.2014.811.0004

 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: Ministerio Público da Comarca de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joeley Raimundo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Santiago Freitas Diniz 

- OAB:MT 16.066
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 SENTENÇA

Processo nº: 988-41.2014.811.0004 Código: 178955

Vistos, etc.

1. Cuida-se de termo circunstanciado de ocorrência versando sobre a 

prática, pelo autor do fato Joely Raimundo de Souza, do crime tipificado no 

art. 4º da Lei n.º 1.521/51.

2. Conforme ressai dos autos o indiciado cumpriu as condições a ele 

impostas (em fls. 81), razão pela qual, DECLARO, com arrimo no artigo 89, 

§ 5º, da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice, não 

implicando este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil 

com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da Lei 

9.099/1995).

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

5. Publique-se.

6. Registre-se.

7. Intime-se.

8. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 27 de julho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 267697 Nr: 17818-77.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glauciene de Souza Caixeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIANE IZUMMY 

TAMAYOCE - OAB:19.950

 SENTENÇA

Processo nº.: 17818-77.2017.811.0004 Código: 267697

Vistos, etc.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

2. Trata-se de termo circunstanciado de ocorrência versando sobre a 

prática, pela autora do fato Glauciene de Souza Caixeta, do crime de 

ameaça (art. 147 do CP), fato ocorrido em 04 de novembro de 2017, 

contra Layara Eulália Machado Lunkes.

3. Conforme ressai dos autos, a vítima não foi localizada para ser intimada 

para audiência e, desse modo, o Ministério Público manifestou pela 

extinção de punibilidade da pretensa autora do fato Glauciene de Souza 

Caixeta.

4. É o relato. Decido.

5. O crime tipificado amolda-se a conduta criminosa cuja ação somente se 

procede mediante representação tendo como uma das causas de extinção 

da punibilidade a decadência pela incúria no exercício do direito de 

representação (art. 107, IV, do CP c/c art. 38 do CPP), vez que a vítima 

Layara Eulália Machado Lunkes não foi localizada em seu endereço para 

ser intimada (fls. 30), importando, sua ausência em audiência, em renúncia 

tácita à representação, conforme o Enunciado 117 do FONAJE.

6. Isto posto, DECLARO com arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 92 da Lei 

9.099/1995 e Enunciado 117 do Fonaje, extinta a punibilidade do fato sub 

judice, não implicando este decisum em obstáculo à propositura de 

eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do 

CPP).

7. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

8. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

9. Publique-se.

10. Registre-se.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 03 de julho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 268036 Nr: 18050-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Graciele da Cruz Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Parreira Almeida - 

OAB:MT 20976

 7.Nessas razões, com arrimo no artigo e artigo 61 do CPP c/c art. 92 da 

Lei 9.099/1995 e art. 107, V, do Código Penal, DECLARO extinta a 

punibilidade do fato sub judice, não implicando este decisum em obstáculo 

à propositura de eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço 

(art. 67, II, do CPP).8.Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).9.Após o 

trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o arquivamento 

dos autos.10.Notifique-se o MP.11.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 06 de julho de 2018.Fernando da 

Fonsêca MeloJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 267696 Nr: 17817-92.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lohanne Cristine Pereira Soares, Layanne 

Soares Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Sousa Setubal 

Milhomem - OAB:45732/GO

 SENTENÇA

 Processo nº.: 17817-92.2017.811.0004 Código: 267696

 Vistos, etc.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art. 81, § 3º, da 

Lei 9.099/1995.

 2. Cuida-se de termo circunstanciado de ocorrência versando sobre a 

prática, pela autora do fato Lohanne Cristine Pereira Soares, do crime de 

injúria (art. 140 do CP) e pela prática, pela autora do fato Layanne Soares 

Silva, dos crimes de injúria (art.140 do CP) e ameaça (art. 147 do CP), 

fatos ocorridos em 16 de novembro de 2017, contra Natália da Silva Lima.

3. Tocante ao crime de injúria, o qual somente se procede mediante 

queixa, tem como uma das causas de extinção da punibilidade a 

decadência pela incúria no exercício do direito de queixa (art. 107, IV, do 

CP c/c art. 38 do CPP), razão pela qual, DECLARO com arrimo no artigo 61 

do CPP, c/c art. 92 da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub 

judice, não implicando este decisum em obstáculo à propositura de 

eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do 

CPP), vez que a vítima não protocolizou a queixa-crime no lapso temporal 

de 06 (seis) meses.

4. Em relação ao crime de ameaça, cuja ação somente se procede 

mediante representação, tem como uma das causas de extinção da 

punibilidade a renúncia no exercício deste direito, razão pela qual acolho a 

manifestação do parquet (fls. 29), DECLARANDO, com arrimo no artigo 61 

do CPP, c/c art. 92 da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub 

judice, não implicando este decisum em obstáculo à propositura de 

eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do 

CPP), vez que houve manifestação da vítima no sentido de não 

representar contra as pretensas autoras do delito em testilha (fls. 28).

5. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

6. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

7. Publique-se.

8. Registre-se.

9. Intime-se.

10. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 03 de julho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 214548 Nr: 12190-78.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonnes Souza Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Vistos, etc. Acolho a justificativa apresentada pelo denunciado, ficando 

ADVERTIDO que o descumprimento da transação poderá implicar na 

retomada do feito encetando pena privativa de liberdade. Assim, tendo em 

vista a transação penal efetuada entre o Ministério Público e a autora do 

fato, eis que presente a possibilidade em razão do Art. 79 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO-A para que surta seus jurídicos e legais efeitos, não 

importando em reincidência, devendo ser registrado apenas para impedir 

novo benefício ao longo de 05 (CINCO) anos. O pagamento do valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais) parcelados em 5 (cinco) vezes deverá ser 

feito em favor do Conselho da Comunidade, precisamente na conta 

corrente 140275-7, agência 4349, Banco 756 - Sicoob Araguaia, CNPJ 

09.585.080/0001-69. De bom alvitre consignar que o denunciado deverá 

comparecer nos dias 03/08/2018, 03/09/2018, 03/10/2018, 03/11/2018 e 

03/12/2018, respectivamente, na secretaria do juizado e apresentar o 

comprovante de pagamento, sob pena de revogação do benefício. 

Encerrado o prazo para cumprimento da transação, ou ocorrendo a 

juntada nos autos de informação declarando que foi devidamente 

concretizada, faça conclusos, o que igualmente deverá ocorrer caso seja 

noticiado o seu descumprimento. Expeça-se ofício ao Conselho da 

Comunidade comunicando-o dos termos da presente decisão. Saem os 

presentes devidamente intimados. Cumpra-se.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Comarca de Cáceres

Comarca de Cáceres

Portaria

PORTARIA Nº. 062/2018-DF

A DOUTORA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, JUÍZA DE DIREITO 

DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO o Ato nº 613/2018-CM, datad o de 1 6 de julho de 2018;

RESOLVE:

LOTAR o servidor JOEL SOARES VIANA JUNIOR, matricula 24522, 

Analista Judiciário, na Secretaria da 3ª Vara desta Comarca a partir desta 

data.

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

Cáceres, 01 de agosto de 2018.

Hanae Yamamura de Oliveira

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002968-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA ABY ALY PANOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002968-58.2018.8.11.0006 REQUERENTE: KARLA ABY ALY PANOFF 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Retificação de Registro Público proposta 

por Karla Panoff Aby Aly, devidamente qualificada nos autos em epígrafe. 

Conforme se abstrai do art. 292 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros 

Judicial e Administrativo – CNGC, bem como do art. 51, inciso VI do COJE, 

a competência para julgar o pedido objetivado na presente ação é das 

Varas Cíveis, vejamos: "Art. 292 – 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." Desta forma, considerando que a Resolução nº 

005/2014/TP alterou a competência das Varas desta Comarca, passando 

esta unidade jurisdicional a ser especializada em Família, Sucessões e 

Infância e Juventude, é certo que a competência deve ser atribuída a uma 

das varas cíveis desta Comarca. Portanto, declino da competência e 

determino a distribuição da presente ação a uma das varas cíveis desta 

Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, com anotações e baixas necessárias. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002160-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

U. L. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - MT0018891A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002160-53.2018.8.11.0006 REQUERENTE: UERLIA LEANDRO JAVARINE 

REQUERIDO: ELIZONIO ROGÉRIO BORGES Vistos etc. Tendo em vista o 

endereço fornecido pelo TRE/RO, cumpra-se integralmente a decisão 

inicial. Às providências. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005143-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINA LOURDES TOMICHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONISE FONTES BARRETO OAB - MT0007882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMAO TOMICHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE cáceres 

JUIZO DA primeira vara cível EDITAL DE NOTIFICAÇÃO TERCEIROS E 

INTERESSADOS PRAZO: 10 (DEZ) DIAS AUTOS N.º 

1005143-59.2017.8.11.0006 ESPÉCIE: TUTELA E CURATELA PARTE 

REQUERENTE: ALEXANDRINA LOURDES TOMICHA PARTE REQUERIDA: 

SIMAO TOMICHA NOTIFICANDO(S): TERCEIROS A QUEM POSSA 

INTERESSAR FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do 

teor da ação judicial acima indicada, consoante petição inicial a seguir 

transcrita, em resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo 

juízo. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Interdição c/c tutela 

provisória de urgência proposta por Alexandrina Lourdes Tomicha Gomes 

que objetiva a interdição de Simão Tomicha.Narra a Requerente, em 

síntese, ser filha do interditando Simão Tomicha, o qual é portadores da 

enfermidade diagnosticada como CID 10:F00.Afirma que a patologia 

apresentada pelo Sr. Simão Tomicha impossibilita-o de reger sua vida de 

forma independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados 

contínuos.Assim, em virtude do interditando ser incapaz de reger seus 

próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja 

se tornar curadora especial deste, para prestar-lhe a assistência 

privada.Deste modo, requer liminarmente, a interdição provisória de Simão 

Tomicha, nomeando a Requerente para o múnus de Curador, sendo ao 

final confirmada a tutela postulada. DESPACHO/DECISÃO: Vistos 

etc.Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de curatela provisória em 

antecipação de tutela proposta por Alexandrina Lourdes Tomichá que 

objetiva a interdição de Simão Tomicha. Narra a requerente, em síntese, 

ser filha do interditando, que é portador da patologia Alzheimer o que influi 

em sua capacidade física e psicológica, razão pela qual não tem o 

discernimento para prática dos atos da vida civil, sendo incapaz de reger 

sua pessoa e seus bens.Assim, em virtude do interditando ser incapaz de 

administrar seus bens e rendimentos, a requerente deseja se tornar sua 

curadora especial, para prestar-lhe assistência.Acostados à inicial vieram 

os documentos pertinentes. O relatório do estudo psicossocial 

encontra-se acostado aos autos. Nesta oportunidade, procedeu-se à 

entrevista do interditando, bem como o Ministério Público se manifesta 

favoravelmente aos pedidos da inicial. 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, 
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ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos.No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando sofre 

de Alzheimer, o que lhe dificulta a mobilidade e a 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 o 

interditando apresenta anomalia que a impede de exercer, por si só, os 

atos da vida civil.Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu 

que o interditanda é portador de enfermidade mental, tendo reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens.Nesse sentido, 

dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à 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 

SIMÃO TOMICHA, declarando-o relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo 

negocial e patrimonial, 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 

ALEXANDRINA LOURDES TOMICHA, 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.Saem os presentes intimados. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar da Silva, digitei. Cáceres, 28 de 

fevereiro de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000936-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE PEREIRA RIBEIRO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

MUNICÍPIO DE CÁCERES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO)

VITAL CARE BRASIL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Certidão Processo: 

1000936-51.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 52.516,83; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que, na presente data, deixamos de intimar 

a parte autora em razão de não localizarmos a especificação da 

documentação exigida segundo ID's: 14462872 e 14462866. , 2 de agosto 

de 2018 JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001865-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL DE MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA DA SILVA (REQUERIDO)

ANA ANTONIA DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA EDILEIUZA DA SILVA (REQUERIDO)

ROSINEY SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

ANA CÉLIA DA SILVA CALVARIO (REQUERIDO)

MANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA DE LURDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001865-84.2016.8.11.0006 REQUERENTE: EVANIL DE MIRANDA SILVA 

REQUERIDO: ANA ANTONIA DA SILVA, MARIA DE LURDES DA SILVA, 

ROSINEY SANTANA DA SILVA, ANA CÉLIA DA SILVA CALVARIO, LIDIA 

DA SILVA, MANOEL DA SILVA, MARIA EDILEIUZA DA SILVA Vistos etc. 

Diligencie a Sra. Gestora Judiciária acerca do cumprimento da carta 

precatória expedida, juntando-a aos autos. Caso o requerido tenha sido 

citado, certifique-se acerca de apresentação de contestação tempestiva. 

Em seguida, intime-se a parte autora, via advogado constituído, para 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, à 

conclusão. Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 158409 Nr: 6147-90.2013.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILVDS, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Alvares de Oliveira - 

OAB:20.479

 Certifico que intimo a advogada Patrícia Alvares de Oliveira, via DJE, do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 224670 Nr: 10424-13.2017.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGSS, GSS, IDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT

 Vistos etc.

 Proceda-se ao apensamento deste feito aos autos de código 228225.

Considerando que as partes compuseram-se amigavelmente, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada em audiência e DECRETO o divórcio de IRANI DA 

SILVA SOUZA E SEBASMAX DE SOUZA SILVA, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

 Expeça-se o necessário para a averbação no Cartório de Registro de 

Pessoas.

Diante das peculiaridades do caso e visando ao fomento da cultura de paz 

e à manutenção de um ambiente familiar sem conflitos, determino aos pais, 

juntamente com seus filhos, participem da OFICINA PARA PAIS a ser 

realizada no dia 23 de novembro de 2018 às 13h00min, com duração 

prevista de uma hora e trinta minutos, nas dependências do Fórum - 

Plenário do Júri, neste município, devendo vir acompanhados dos filhos a 

partir de 06 (seis) anos de idade.

Ciência ao Ministério Público.

Sentença publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

As partes desistem do prazo recursal.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos
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 Cod. Proc.: 228225 Nr: 13010-23.2017.811.0006

 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: IDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Proceda-se ao apensamento deste feito aos autos de código 228225.

Considerando que as partes compuseram-se amigavelmente, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada em audiência e DECRETO o divórcio de IRANI DA 

SILVA SOUZA E SEBASMAX DE SOUZA SILVA, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

 Expeça-se o necessário para a averbação no Cartório de Registro de 

Pessoas.

Diante das peculiaridades do caso e visando ao fomento da cultura de paz 

e à manutenção de um ambiente familiar sem conflitos, determino aos pais, 

juntamente com seus filhos, participem da OFICINA PARA PAIS a ser 

realizada no dia 23 de novembro de 2018 às 13h00min, com duração 

prevista de uma hora e trinta minutos, nas dependências do Fórum - 

Plenário do Júri, neste município, devendo vir acompanhados dos filhos a 

partir de 06 (seis) anos de idade.

Ciência ao Ministério Público.

Sentença publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

As partes desistem do prazo recursal.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 228225 Nr: 13010-23.2017.811.0006

 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: IDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

Número do Processo: 10424-13.2017.811.0006 - Cód: 224670

Número do Processo: 13010-23.2017.811.0006 - Cód: 228225

Requerente: Irani da Silva Souza

Requerido: Sebasmax de Souza Silva

Data e horário: terça-feira, 01 de agosto de 2018, 14h15min.

PRESENTES

Juíza de Direito: Alethea Assunção Santos

Promotora de Justiça: Taiana Castrillon Dionello

Defensor Público: Marcello Affonso Barreto Ramires

Requerente: Irani da Silva Souza

Requerido: Sebasmax de Souza Silva

Advogada do Requerido: Helizângela Pouso Gomes

OCORRÊNCIAS

Declarada aberta a Audiência, constatou-se a presença das partes 

juntamente com seus respectivos advogados.

A presente ata se refere aos processos de código 224670 e 228225.

Ato contínuo foi tentado a conciliação, resultando-se exitosa onde as 

partes entabularam acordo nos seguintes termos:

A autora desistiu da oitiva de suas testemunhas.

Após debates e esclarecimentos de praxe, as partes chegaram ao 

seguinte acordo:

1. As partes concordam com o divórcio e informam que não há bens a 

serem partilhados.

2. A parte requerida pagará à parte requerente alimentos no valor de 45% 

do salário mínimo, atualmente corresponde a R$435,00 (quatrocentos e 

trinta e cinco reais), sendo que os pagamentos serão realizados por meio 

de depósito em conta que será aberta pela representante João Gabriel de 

Souza Silva e Gustavo de Souza Silva, até o dia 15 de cada mês. OS 

AUTORES RENUNCIAM A COBRANÇA DO VALOR REFERENTE AOS 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NOS AUTOS DE CÓDIGO 224670 

(FLS. 14).

3. A guarda dos filhos menores ficará com a genitora.

4. O direito de visitas ficará de forma livre, sendo que as crianças 

passarão as festividades de natal e réveillon, com cada genitor, de 

maneira alternada.

5. O requerido se compromete a arcar com 50% das despesas 

extraordinárias, tais como: vestuário, material escolar, despesas médicas 

e etc.

A representante do Ministério Público opina favoravelmente a 

homologação do acordo proposto pelas partes.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000165-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO WEISSHEIMER (RÉU)

ANDREA ANGELA VICARI (RÉU)

PARISI GIULIANO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos Termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para querendo 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze)dias. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judicária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003680-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVO CARNEIRO (EXECUTADO)

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, 02 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: 1003688-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ORTIZ POQUIVIQUI (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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007870-88.2017.8.11.0006 

AUTOR: CATARINO FELIX DE OLIVEIRA RÉU: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPACHO 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 

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. Forte em tais razões, 

INTIME-SE a parte comprovar a existência de pretensão resistida no prazo 

de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o 

prazo, retorne CONCLUSO para análise. Cáceres/MT, 02 de agosto de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003686-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE FERRI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTIDES DA SILVA (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, 02 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004886-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR PAULO DRESCH (DEPRECANTE)

ORLANDA MULAVA DRESCH (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE FERNANDES OAB - PR36328 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SUZANA KAZARIAN HELUDJIAN (DEPRECADO)

ISAC HELUDJIAN (DEPRECADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

conforme determina o art. 203 § 4º do CPC e item do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte 

autora a manifestar-se nos autos a respeito da certidão negativa acostada 

pelo Oficial de Justiça (Id. 11350712), no prazo de 5 (cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003640-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPAVIM TRANSPORTES LOGISTICA E PAVIMENTACAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de Citação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 02 de agosto de 2018 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004171-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA COSTA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que a contestação apresentada pela parte requerida 

(ID 11381881) é tempestiva, assim, nos termos do art.203 §4 do CPC, 

impulsionam-se os autos intimando via DJE/MT o Advogado da parte autora 

para apresentar impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 02 de agosto de 

2018

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003690-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYANE CUIABANO DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 02 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000611-08.2018.8.11.0006

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:

CLARA LUCIA GARCIA DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO 1 – CERTIFIQUE-SE acerca da efetivação da citação 

da parte requerida e sua regularidade, bem como quanto a existência de 

resposta. No mesmo ato, CERTIFIQUE-SE quanto ao resultado do recurso 

de agravo manejado neste processo, uma vez que há julgados juntados 

que não dizem respeito à presente demanda. 2 – Tendo em vista que o 

Novo Código de Processo Civil passou não apenas a instigar, mas também 

exigir a prévia tentativa de autocomposição antes do julgamento, 

tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, DESIGNA-SE 

audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma 

processual. 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 4 – Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSO para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 02 de agosto de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório 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)

 

INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, visando o cumprimento do Mandado de Citação a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 02 de agosto de 2018 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003261-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)
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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 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação ordinária ajuizada por 

ALINE CRISTINA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A, ambos 

qualificados no processo. Com a exordial vieram os documentos. 

Realizados alguns atos processuais, adveio manifestação da parte autora 

requerendo a desistência da demanda (id. 14182222). Tendo em vista que 

a desistência é ato potestativo da parte autora, e que o réu não se opôs 

ao pedido, à medida que se impõe é o seu acolhimento, consoante o art. 

485, VIII do Código de Processo Civil. Forte em tais razões e em vista do 

princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por sentença, para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela 

parte autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 16 de julho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 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

 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 com o fim de cumprir o 

mandado de intimação para oitiva da parte, como solicitado em 

requerimento de fls.102/103. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164951 Nr: 2057-05.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO GATTO BELOTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DANTAS SOUZA - 

OAB:16143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos a fim de 

INTIMAR a parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, 

para, no prazo de 10 dias, apresentar o requerimento administrativo com a 

negativa da concessão da indenização pretendida, sob pena de 

indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir, com espeque 

no art. 321, parágrafo único, do CPC e, por consequência, julgando extinto 

o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do 

mesmo Diploma Legal, conforme determinação judicial de fls.136.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 225625 Nr: 11147-32.2017.811.0006

 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: ANA DA SILVA ZARATE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA, 

ALEXANDRA NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7672/O

 Autos n. 11147-32.2017.811.0006 (Código n. 225625)

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução ajuizada por ANA DA SILVA ZARATE 

LOPES em face de DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA e 

ALEXANDRA NUNES DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram nos autos às fls. 225/226 a 

realização de acordo entre as partes e requereram a extinção da ação, 

baixa definitiva dos autos e a liberação da importância bloqueada em nome 

do primeiro executado (fl.204/205).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 225/226), denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 225/226) para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE alvará em nome do executado Domingos Sávio na forma 

requerida no termo de acordo do valor constrito às fls. 204/205.

Custas e honorários como acordado.

Considerando que as partes renunciaram expressamente ao prazo 

recursal e a desistência expressa do executado Domingos Sávio ao 

recurso de apelação anteriormente interposto, cumprida a providência 

acima, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.

Cáceres/MT, 31 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 168247 Nr: 4868-35.2014.811.0006

 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: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MARQUES DO AMARAL, 

GLACYMARI PEREIRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 (...)Ante o exposto, nos termos do § 3º do art. 1.102-C do CPC/1973, este 

Juízo REJEITA os embargos monitórios manejados pela pelo primeiro 

demandado, razão porque se acolhe integralmente a pretensão deduzida 

na inicial, CONSTITUINDO de pleno direito os títulos executivos judiciais, 

consistente nos débitos discriminados na inicial, devendo incidir sobre o 

débito juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, 

ambos contados a partir da data do vencimento da dívida.CONDENAM-SE 

os demandados ao pagamento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da dívida, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, 
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condenação essa suspensa em relação ao demandado Marcelo Marques 

do Amaral, por força do art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que este Juízo 

DEFERE a gratuidade da justiça requerida nos embargos de fls. 

72/74.CONVERTE-SE o mandado inicial em mandado executivo judicial, 

prosseguindo-se, doravante, na forma prevista do Livro II, Título II, 

Capítulos II e IV do CPC. Por oportuno, JULGA-SE extinto o feito com 

resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.Transitada 

em julgado a sentença, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 31 de julho de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145401 Nr: 3444-26.2012.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARTINS JOVIANO, SUELI AMARAL 

JOVIANO, JOVANIL DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANCHINI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, GERMANO BIANCHINI, SHELL DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662, ODILON VIEGAS MUNIZ - OAB:962

 (...)Trata-se de embargos de declaração opostos pelos embargantes 

ANTÔNIO MARTINS JOVIANO e SUELI AMARAL JOVIANO, em face da 

sentença de fls. 596/598-verso, sob o argumento de que haveria 

obscuridade no dispositivo lançado, ao deixar de constar que o percentual 

dos honorários de sucumbência incidiria sobre o valor atualizado da 

causa, bem como que não teria delimitado em face de quais embargadas 

recairia o ônus sucumbencial.(...).Noutro passo, com relação à 

responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, não se 

verifica a obscuridade apontada. Afinal, conforme se colhe do dispositivo 

lançado, a sentença condenou “as partes embargadas” ao pagamento. 

Logo, é intuitivo que tal determinação recai sobre todos aqueles que 

figuram no polo passivo da demanda.1 - Forte em tais razões, este Juízo 

DÁ PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos às fls. 

600/601-verso, para o fim de sanar a obscuridade apontada pela parte 

embargante no que toca à condenação de honorários advocatícios sobre 

o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Por 

consequência, passa a sentença a conter o seguinte 

conteúdo:“(...)CONDENAM-SE as partes embargadas ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC.(...)”No mais, permanece tal como 

lançada.2 – Por oportuno, INTIME-SE a parte embargante para, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 602/612.3 

– Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.4 – 

INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 31 de julho de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140396 Nr: 10033-68.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA ME, 

EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA, ANTONIO CARLOS FERREIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 (...)1 – DEFERE-SE o pedido formulado pelo exequente no que tange à 

nova avaliação, tendo em vista o disposto no artigo 873, II do CPC . Desta 

feita, PROCEDA-SE nova avaliação dos bens móveis, conforme requerido, 

devendo o Sr. Oficial (a) de Justiça se atentar para o disposto no art. 838 

do Código de Processo Civil.2 – Sendo realizada nova avaliação, 

INTIMEM-SE as partes por meio de seus advogados, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestem sobre a avaliação (art. 872, §2º e 874 do 

CPC).3 – Após o prazo supramencionado, INTIME-SE o exequente para 

manifestar o que entender de direito, devendo indicar a forma que 

pretende expropriar o bem a ser penhorado, observando-se as 

modalidades estabelecidas nos artigos 876 e 879 do CPC.(...)Neste 

particular, consigne-se que é assente que várias instituições financeiras 

que possuem demanda visando à satisfação de um débito têm adotado 

esta modalidade de expropriação pela desburocratização e também o fato 

de, na maioria dos casos, a concretização da venda ocorrer de modo mais 

célere. Bem por isto, INDEFERE o pedido do credor no que tange à 

realização de hasta pública.5 – Em seguida, venham os autos 

CONCLUSOS. 6 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 31 de julho de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 78774 Nr: 5412-33.2008.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE SOBRINHO FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBORINA CORRÊA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT, SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:216022

 (...)Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes pontos:(A) 

Se a parte autora detinha a posse do imóvel;(B) Caso positivo, por quanto 

tempo; e(C) Se houve esbulho praticado pela parte ré, a data do esbulho e 

a que título a parte demandada permaneceu no imóvel objeto dos autos.No 

ponto, intimadas as partes para especificarem as provas, pugnaram pela 

produção de prova oral em audiência (fls. 232/235 e 2436).Dessa feita, a 

fim de que sejam esclarecidos os pontos controvertidos fixados, 

DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de 

setembro de 2018 às 15h30min. 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. 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). 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. 

EXPEÇA-SE mandado para intimação pessoal da parte cujo depoimento 

pessoal se requer, com as advertências legais quanto à pena de 

confissão em caso de não comparecimento.CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 31 de julho de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 148107 Nr: 6551-78.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA 

FERNANDES, ADRIANO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ - UNEMAT - OAB:

 (...)Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados pela parte autora, a fim de CONDENAR a parte 

demandada, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos 

materiais no valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), devendo 

incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento.Em razão da 
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sucumbência recíproca, afinal, a parte autora decaiu quanto ao pedido de 

indenização por danos morais, CONDENAR as partes ao pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 

10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, c/c o art. 86, 

ambos do CPC, rateadas igualmente entre as partes, sendo vedada a 

compensação (art. 85, § 14, 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, 31 de julho de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 64459 Nr: 1961-34.2007.811.0006

 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: AGROPECUÁRIA ARARAUNA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES ANGELO BISINELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE SILVA DE REZENDE - 

OAB:4658/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3610, ISAN 

OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:4657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. HOMOLOGA-SE a desistência da oitiva da testemunha João Olavo da 

Silva.

 2. AGUARDE-SE o retorno das missivas expedidas para oitiva de 

testemunhas.

3. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para apresentação de memoriais 

escritos no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, a iniciar pela parte 

requerente.

4. Após, CONCLUSOS.

 Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 166889 Nr: 3775-37.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDREIELE DA SILVA CARNERO GERALDES, ROSIMEIRE 

CATARINA GERALDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA E CONSÓCIO S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:SP 231.747

 (...)Ante o exposto, este juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

constantes na inicial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Em sintonia com o princípio da causalidade, tendo em vista a 

existência de sucumbência, CONDENA-SE a autora ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios 

em favor do réu no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas necessárias.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 1º 

de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6776 Nr: 472-74.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHELL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANCHINI - COM. COMBUSTÍVEIS DERIV. 

PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODILON VIEGAS MUNIZ - 

OAB:962

 (...)DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema 

INFOJUD visando obter informações sobre a existência de bens de 

propriedade da parte executada(...).3 – Caso não exitosa a tentativa de 

constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de veículos registrados em 

nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o 

Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a 

inclusão de restrição de transferência de modo a satisfazer a dívida 

exequenda, intimando-se a parte interessada para precisar a localização 

do bem para fins de efetivação da penhora e remoção.4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado(...), EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente ou 

indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor.7 – Havendo 

constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o executado 

por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 8 – (...)INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.Ressalte-se que a 

presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito.9 – 

Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 165900 Nr: 2957-85.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADFDEDMGSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARDSA, MARDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028/O, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:17257/O, HILDCA 

COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14051, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9454, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10.410, SILVIANA MILENE DOS 

SANTOS - OAB:8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, informe se 

possui interesse no bem apontado na pesquisa Renajud efetivada (fls. 

109). Em caso positivo apresente nos autos os dados da localização do 

veículo, visando a inclusão da restrição de transferência e futura 

efetivação da penhora e remoção do bem (cf. decisão - fls. 103/103-v).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197208 Nr: 1754-20.2016.811.0006

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZELEY GATTASS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE POTIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, notadamente 

observando o teor do despacho retro exarado por este r. Juízo (fls. 57), 

sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

 Cáceres/MT, 2 de agosto de 2018

 Felipe N. Mattioni
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 Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197205 Nr: 1751-65.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMARGO MURATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 INTIMAÇÃO – PARTE REQUERIDA

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 10 dias, efetue o 

adimplemento dos honorários periciais retro informados pelo expert 

nomeado, que deverão ser depositados em juízo, sob pena de preclusão 

(vide despacho/decisão - fls. 100/101-v).

 Cáceres/MT, 2 de agosto de 2018

 Felipe N. Mattioni

 Gestor Judiciário

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001740-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO)

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LACERDA NUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001740-48.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. REQUERIDO: 

LUCIANO LACERDA NUNES Esclareça a parte Autora sobre o pedido de 

suspensão em razão da pendência do cumprimento da liminar. Fixo prazo 

de dez dias. Caceres, 15 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003849-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CACERES GUINCHO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Expedido por ordem do(a) MM. RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI 

SOBRINHO Dados do processo: Processo: 1003849-69.2017.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 5.887,81; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40); 

INTIMAÇÃOMANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS JUNTADOS 

Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

13790414), informando novo endereço. Cáceres, 2 de agosto de 2018 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1003655-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DA SILVEIRA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI DE TAL (RÉU)

LUIGI ORTEGA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003655-35.2018.8.11.0006. AUTOR: 

VINICIUS DA SILVEIRA CRUZ RÉU: LUIGI ORTEGA, VANDERLEI DE TAL 

Defiro provisoriamente a gratuidade da justiça. Quanto ao requerimento de 

tutela de urgência, consistente na pretensão de que o Juízo conceda a 

imissão na posse em favor da autora em relação ao imóvel descrito na 

inicial, tenho que sua pretensão demanda maiores indagações para que 

este Juízo forme sua convicção em cognição sumária. A esse respeito, 

lembro que o Código de Processo Civil estabelece que A tutela de urgência 

pode ser concedida liminarmente ou após a justificação prévia (art. 300, 

§2°). Sendo assim, diante da necessidade de maiores subsídios para a 

deliberação quanto a pretensão de antecipação de tutela, hei por bem 

deliberar pela realização de audiência de justificação. Designo o ato para o 

dia 11 de setembro de 2019 às 14:00 horas, oportunidade em que serão 

inquiridas testemunhas arroladas pela parte autora. Para tanto, fixo prazo 

de 10 dias para indicação do rol. Esclareço que a autora deverá 

comparecer ao ato acompanhada de Advogado e de no máximo 03 (três) 

testemunhas. Neste ponto, saliento que é incumbência da parte a 

intimação de suas testemunhas (art. 455 do CPC). Citem-se e intimem-se 

os requeridos, a fim de que cientes, compareçam ao ato acima designado, 

oportunidade em que poderão fazer perguntas às testemunhas, desde 

que o façam por intermédio de Advogado. No ato de citação, advirta os 

requeridos quanto o ônus da revelia, caso não contestem a ação (art. 

344/CPC), salientando que o prazo para a defesa começará a fluir a partir 

da intimação da decisão que apreciar o requerimento de tutela de 

urgência. Cáceres/MT, 02 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000133-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ARANTES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FARIA DA COSTA (RÉU)

SEBASTIÃO DE TAL (RÉU)

ARIETE DE TAL (RÉU)

JORGE FERREIRA BARBOSA (RÉU)

PAULA FARIAS DA COSTA (RÉU)

ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000133-68.2016.8.11.0006. AUTOR: 

MAURO ARANTES FERREIRA RÉU: JORGE FERREIRA BARBOSA, PAULA 

FARIAS DA COSTA, JEFERSON FARIA DA COSTA, ARIETE DE TAL, 

SEBASTIÃO DE TAL, ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Considerando a informação contida na certidão de id. 14443343 - Pág. 1, 

primando pela solução consensual dos conflitos, e tendo em vista que a 

data pactuada para a desocupação voluntária está próxima (06/08/2018), 

hei por bem deliberar pelo aguardo do referido prazo. Todavia, no dia 07 

de Agosto de 2018 deverá o Oficial de Justiça compareceu ao local e 

certificar a situação atualizada de modo a informar o processo quanto a 

desocupação. Em sendo constatada permanência de pessoas no local, 

deverá o Oficial de Justiça diligenciar junto a Polícia Rodoviária Federal 

visando o pleno cumprimento do mandado de obrigação de fazer. 

Cumpra-se. Cáceres/MT., 02 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001953-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KALYTON JHONATAS DE PAULA TEODORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)
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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)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001953-54.2018.8.11.0006. AUTOR: 

KALYTON JHONATAS DE PAULA TEODORO RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Ante a ausência para a 

audiência concentrada, esclareça a parte Autora quanto o interesse no 

prosseguimento do feito, e em caso de positivo, deverá justificar e 

comprovar o motivo da ausência, em cinco dias. Cáceres/MT., 02 de 

Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001953-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KALYTON JHONATAS DE PAULA TEODORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001953-54.2018.8.11.0006. AUTOR: 

KALYTON JHONATAS DE PAULA TEODORO RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Ante a ausência para a 

audiência concentrada, esclareça a parte Autora quanto o interesse no 

prosseguimento do feito, e em caso de positivo, deverá justificar e 

comprovar o motivo da ausência, em cinco dias. Cáceres/MT., 02 de 

Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003761-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

ADAO CALVEZ LARREA OAB - MT0011069A (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVEIRA CRUZ & SILVEIRA CRUZ LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

IDALINA SILVEIRA CRUZ (REPRESENTADO)

ANITA DA SILVEIRA CRUZ (REPRESENTADO)

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003761-31.2017.8.11.0006. AUTOR: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: SILVEIRA 

CRUZ & SILVEIRA CRUZ LTDA - EPP Vistos etc. Intimo o credor para 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, bem como para que requeira o 

que entender pertinente visando a satisfação de seu crédito. Para tanto, 

anoto o prazo de 15 dias. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 02 de 

Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003761-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

ADAO CALVEZ LARREA OAB - MT0011069A (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVEIRA CRUZ & SILVEIRA CRUZ LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

IDALINA SILVEIRA CRUZ (REPRESENTADO)

ANITA DA SILVEIRA CRUZ (REPRESENTADO)

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003761-31.2017.8.11.0006. AUTOR: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: SILVEIRA 

CRUZ & SILVEIRA CRUZ LTDA - EPP Vistos etc. Intimo o credor para 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, bem como para que requeira o 

que entender pertinente visando a satisfação de seu crédito. Para tanto, 

anoto o prazo de 15 dias. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 02 de 

Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000701-84.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

LATICINIO SAO LUIZ LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES OAB - MT4126/O (ADVOGADO)

NAOR DE MELO FRANCO OAB - MT19243/O (ADVOGADO)

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT0009510A 

(ADVOGADO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000701-84.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: LATICINIO SAO LUIZ LTDA - ME, SAO LUIZ DISTRIBUIDORA 

DE ALIMENTOS LTDA - ME REQUERIDO: CREDORES, COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, MUNICIPIO DE CÁCERES, BANCO DO 

BRASIL S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos etc. Em relação ao 

pedido formulado pelo Administrador Judicial, esclareço que a decisão 

encontra-se disponibilizada no DJE 10269, a partir da página 99. Portanto, 

desnecessária nova publicação. Certifique o decurso do prazo recursal e 

intime-se o Administrador Judicial para que informe acerca do cumprimento 

do plano de recuperação, observando-se o disposto no art. 61 e ss. da 

Lei 11.101/2005. Atente-se o cartório quanto a necessidade de se 

observar a partir da aludida decisão, o prazo de 02 (dois) anos para o 

acompanhamento da recuperação da empresa. Findo o período, deverá 

ser certificado e feito a conclusão do processo para a análise à luz dos 

arts. 62 e 63 da Legislação de regência. Cáceres/MT., 02 de Agosto de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002698-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PRISCILLA BASTOS TOMAZ DE CAMPOS OAB - MT0008659A 

(ADVOGADO)

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO - PARTE AUTORA MANIFESTAR 

Certifico que a parte requerida apesar de devidamente citada/intimada 

(ID14006389), deixou transcorrer o prazo legal para efetuar o pagamento 

da dívida. Com efeito impulsiono os autos, para intimar a parte autora, na 

pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que promova o andamento 

do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres-MT, 2 de agosto de 

2018. MARLI PEREIRA NOBRE Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 31853 Nr: 1727-57.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLACIANE DA SILVA GATTAS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para o 

Dr.Atila Silva Gattass manifestar acerca do "Despacho->Mero expediente", 

de 11/06/2018, foi disponibilizado no DJE nº 10274, de 13/06/2018 e 

publicado no dia 14/06/2018. Razão pela qual, encaminho os autos à 

conclusão para novas determinações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 168830 Nr: 5291-92.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORREA CENTER MOTOS LTDA (SOTECO CENTER 

MOTOS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROENÇA-CENTRO DE FORMAÇÃO DE 

CONDUTOR, JUAREZ TÁVORA DA SILVA PROENÇA, JAIR LEMES PAES 

DE PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça 

no valor de R$ 70,00 (setenta reais)a fim de possibilitar a citação de JAIR 

TAVÓLA DA S.PROENÇA e JAIR LEMES PAES DE PROENÇA no endereço 

informado às fls.123.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 135547 Nr: 4646-72.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, MARIA HELENA MACEDO 

CABRAL, ESPOLIO DE HERMES BENITEZ CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17.513 MT, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - 

OAB:17513/O

 Vistos, etc.

 Como o Espólio já esta sendo representado processualmente pelo 

Curador Especial, proceda com a remessa dos autos ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para análise do Recurso de Apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 38886 Nr: 4165-56.2004.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY WALMOR SCHRODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO LUIZ ANZOLIN, PATRICIA CAMARGO 

ANZOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335, LINNET MENDES DANTAS - OAB:18292/MT, RODRIGO 

NUSS - OAB:16509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - OAB:2935, 

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - OAB:3057

 Intime a parte Credora para manifestar no prazo de 15 dias sobre a 

petição de fls. 473/480 e que, em síntese, defende a impenhorabilidade do 

bem constritado.

Após, retorne concluso para decisão sobre tal ponto, e os demais 

pendentes de apreciação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 193776 Nr: 10602-30.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO BARBOSA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFERENCE AUTOMÓVEIS, JOSÉ MARCIO DE 

MENEZES SEGUNDO, JOSÉ MARCIO DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 876, § 1º do CPC, intime a parte Devedora 

pessoalmente, e por edital aquela em local incerto, para manifestar sobre o 

pedido de adjudicação de fls. 61/62, em 05 (cinco) dias.

No mesmo prazo, oportunizo a parte Devedora manifestar sobre os 

cálculos apresentados na citada petição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 162498 Nr: 10289-40.2013.811.0006

 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: ANDREA MONTEIRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARCELA MAC LEOUD DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Certifique a escrivania sobre a tempestividade dos embargos de 

declaração.

Intime a parte Autora para manifestar sobre os embargos, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 186754 Nr: 6222-61.2015.811.0006

 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: CF TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON TUBINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:287251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da audiência redesignada para oitiva das testemunhas 

arroladas pela parte requerida a realizar-se dia 29/08/2018 às 16 horas e 

40 minutos na comarca de RONDONÓPOLIS-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 163117 Nr: 402-95.2014.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROENÇA-CENTRO DE FORMAÇÃO DE 

CONDUTOR, JUAREZ TÁVORA DA SILVA PROENÇA, JAIR LEMES PAES 

DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

apresentar demonstrativo atualizado da dívida e pleiteie o cumprimento da 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 192757 Nr: 10002-09.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM MELANIO DE ARRUDA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA, ODETE 

MENDES KANENDO, ROSA MARIA ROCA, GIVALDO ANDRADE 

GONZAGA, JOSÉ ARSENIO DA SILVA, LUIZA DE OLIVEIRA E FARIA, 

DIOMEDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, LINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ARAUJO, IVONE BORGES DE OLIVEIRA, 

LUIZ NÉLIO DA COSTA E FARIA, LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

ALEXANDRA GARCETE DE OLIVEIRA, MARIA EUZEBIA DA SILVA 

OLIVEIRA, DINAMÉRICO VERÍSSIMO DE SOUZA, HERCULANO DE 

ARAUJO, ALEXANDRA DE PINHO OLIVEIRA, APARECIDO ANASTÁCIO, 

MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

EDITH OLIVEIRA DE SOUZA, IZABEL DE OLIVEIRA ANASTACIO, JOSÉ 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSEPHA RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOÃO 

MARCOS DE OLIVEIRA, VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA, CELINA CRUZ 

DE OLIVEIRA, PAULINA DE OLIVEIRA, JOÃO MARTINHO OLIVEIRA, 

JUSTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:OAB/MT 18.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Abaixo consta a lista de todas as tentativas de citação 

realizadas no processo: Confinante: Odete Mendes Kanendo - Expedido 

fls. 33 / Citada fls. 34Confinante: Givaldo Andrade Gonzaga - Expedido fls. 

33 / NEGATIVO. fls. 34Confinante: Rosa Maria Roca - Expedido fls. 33/ 

Citada fls. 34 [.... ]Requerido(a): João Marcos de Oliveira - Expedido fls. 

424/Certidão negativa fls. 443Ocorre que conforme se observa do 

relatório, nem todos os réus foram citados pessoalmente ou mencionados 

no edital de citação. Sendo assim, determino a expedição de Edital de 

Citação em nome daqueles que ainda não foram citados.Decorrido o 

prazo, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 168103 Nr: 4757-51.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE ANASTACIO DA 

CONCEIÇÃO, ADALIA LOPEZ DE CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERLEY LOPES 

CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 Reoportunizo as partes manifestarem sobre os termos do despacho 

anterior, em dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 65615 Nr: 3127-04.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO-POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMANILA RAUBER PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA VOLPE GIL - 

OAB:11281, LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - 

OAB:10610-B, LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - OAB:7684-OAB-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Avoco o feito.

Por um equivoco no primeiro paragrafo do despacho de fls. 127 foi 

deferido o item “b” e “c” quando na verdade deveria constar tão somente o 

item “b”, desta forma observa-se que o procedimento em tela trata-se de 

ação de Execução de Título Extrajudicial e por este fato não é cabível a 

certidão para fins de protesto conforme preceitua o caput do art. 517 do 

NCPC.

Ademais em petição retro a parte autora pugnou para que seja oficiado ao 

“INSS” solicitando informações sobre os benefícios pagos a Executada: 

Romanila Rauber Pacheco, e nesta oportunidade entende-se pertinente o 

pedido, sendo assim defiro-o.

Expeça-se o necessário, vindo as informações, intime-se o Exequente 

para requerer o que entender de direito.

Manifeste o Credor desde já quanto o interesse na penhora dos 

créditos/expectativa de direito advindo o processo mencionado no extrato 

apresentado às fls. 131 e relativo à seguro DPVAT, no prazo de 10 dias. 

Anoto que realizei pesquisa e constatei que o recurso tramita na QUINTA 

CÂMARA CÍVELAPELAÇÃO Nº 7214/2011 - CLASSE CNJ - 198 - 

COMARCA CAPITAL, sendo reconhecido, na época, direito à Devedora no 

valor de R$ 13.500,00 reais, corrigidos monetariamente desde a data do 

sinistro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138889 Nr: 8424-50.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PERES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT, JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - OAB:13109

 Vistos etc.

 Compulsando detidamente os autos verifica-se que existe a penhora na 

matrícula de um imóvel devidamente averbada em Cartório que após o 

tramites legais a venda judicial restou infrutífera, e posteriormente a parte 

vem requerendo outras medidas.

Isto posto, Intime-se o Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe sobre a possibilidade da adjudicação do bem ou sobre a venda 

por iniciativa privada.

 Registro que a parte Exequente teve a oportunidade de postular por 

medida de restrição no Serasa e não demonstrou interesse. Destaco que 

tal instrumento é por demais eficaz para compelir a parte Devedora em 

solucionar a dívida.

Após, analisarei o último pedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 236915 Nr: 5850-10.2018.811.0006

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Da leitura da inicial observa-se que a parte autora não indicou contra 

quem demanda a tutela almejada. Não obstante, a peça encontra-se 

endereçada ao Juízo da Comarca de Mirassol do Oeste/MT.

 Assim sendo, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, anoto o 

prazo de 15 dias, para que a inicial seja complementada.

Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 14178 Nr: 230-13.2001.811.0006

 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: AQUÁRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ DA SILVA, SAMUEL DE ALMEIDA, 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, LICINIO DA SILVA, DOMINGOS DA SILVA, 

GILSON DA GUIA RAMOS, MARCIA PERPÉTUA FAZOLO EGUES, ANTONIO 

RIBEIRO FILHO, ADILSON DA SILVA GOMES, IVANILDA APARECIDA DOS 

SANTOS DA SILVA, JOSE LUIZ DA SILVA, ROSINEIA VIERIA DA SILVA, 

LUIS JOSE DA SILVA RODRIGUES, ANTONIO CARLOS RIBEIRO, MANOEL 

CRISTIANO RIBEIRO BATISTA, MARLI DELFINO RIBEIRO, AGNALDO 

ADAME, LOURENÇO DA SILVA BARBOSA, MARIA ELIDIA DE CAMPOS 

LEITE, EUMARY MARGARIDA LARA LIMOS, NAIR FERREIRA LUZ, 

CRISTINA DE SÁ RODRIGUES, ANATALIA DOMINGAS DOS ANJOS, 

JUCELINO DA COSTA VIANA, CLAUDECIR DA SILVA, EVANILDA 

CONCEIÇÃO L. DA SILVA, JOSE INACIO LOPES, MEIRE MARTA, 

ALEXANDRE DAMAZIO, SANDRA MARIA DE ALMEIDA, LAERSON 

FRANCISCO DE OLIVEIRA, FLÁVIO RIBEIRO, PAULO BARBOSA SURUBI, 

SÉRGIO DA CRUZ COSTA, LUIS CESAR DE OLIVEIRA, MANOEL IRÃO 

FERREIRA DA CRUZ, ILDA LOURENÇA DA SILVA CUIABANO, NOEL JOSE 

DE ALMEIDA, EVA GRACIELA FERREIRA DA SILVA, JUCIVALDO RIBEIRO 

BATISTA, GEOVANIL ANTONIO DE ALMEIDA, ANGELA MARIA DE 

OLIVEIRA, ANTONIO MOREIRA FERNANDES, WAGNER DOS SANTOS DE 

JESUS, JESUE CATARINO DA COSTA, LUCIANA CAMPOS DE PAULA, 

MANOEL DO CARMO DE CARVALHO, SAMUEL DE ALMEIDA, MARIA 

DONATA ALMEIDA SILVA, LURMES NEVES DA SILVA, ANTONIA DE 

OLIVEIRA, BASILIDES FERREIRA DA CRUZ, ZENILDA CATARINA SILVA 

TORRES, MARIA SILVINA GREGORIO, FELIPE DA COSTA VIANA, 

SEBASTIANA MARIA DA SILVA, RENE JOSUEL SILVA, SEBASTIÃO SILVA 

VELASQUES, MANOEL FRANCISCO BARBOSA, JOÃO NUNES DE SOUZA, 

MARILSE DA SILVA, LUCIENE DA SILVA MENDES, JACILDO DE ALMEIDA 

PAES, AGNALDO RIBEIRO, GLAUCE ENGRACIA AZEVEDO NOGUEIRA, 

MÁRIO SÉRGIO NUNES PINHEIRO, REGINALDO RIBEIRO, NELSON DOS 

PASSOS MACIEL, DANIEL ABADIO DO NASCIMENTO, ROSANGELA DA 

SILVA, RODNEI RAMOS DA SILVA, SIZENEI DA SILVA ALVES, OSCARINO 

BENTO DA SILVA, RENATO APARECIDO DA SILVA, JOANICE BATISTA 

RIBEIRO, EVA PASSOS DA SILVA, JOÃO BENEDITO MORAES NUNES, 

JOSEFA NORMA DE SOUZA, GILSA COSTA VIANA, MARTA DA SILVA 

DAMASIO, OTACILIO LUCINDO DA SILVA, DARCY DOMINGAS BATISTA 

SANTIAGO, LOURIVAL DA SILVA, ANA MADALENA OURIVES, VALDIR 

FRANCISCO DE JESUS, ROSA HANSEN, MANOEL BENEDITO, JUDECI 

BRUM DA SILVA, EVERALDO BARBOSA SURUBI, DEUSDETE RODRIGUES 

DA SILVA, BELMIRO MANOEL EVANGELISTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, HELIZÂNGELA POUSO 

GOMES - OAB:5390/MT, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:14374, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - 

OAB:

 Vistos, etc...

Conforme se extrai de pedido retro a Defensoria Pública concorda com o 

pedido da parte autora tendo em vista que este promoveu a baixa da 

averbação/restrição contida na matrícula do imóvel, em contrapartida 

requereu que a parte cumpra com o item 4º do acordo homologado em 

audiência (fls. 1.112).

Isto posto, defiro o pedido da parte autora, consistente na liberação do 

valor bloqueado na conta informada em item número 2º, assim como 

determino que esta serventia intime a parte autora para retirar a nota 

promissória juntada nos autos conforme certidão de fls. 1.117.

Na oportunidade, oficie-se o Banco SICOOB conforme solicitado às fls. 

1.120 om a finalidade de proceder com desbloqueio realizado na conta 

informada.

 Informe a parte Autora quais requeridos cumpriram com o acordo e 

esclareça quais providências serão adotadas para providenciar a 

lavratura da escritura e transferência do domínio, no prazo de 15 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 188793 Nr: 7482-76.2015.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO BARBOSA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFERENCE AUTOMÓVEIS, JOSÉ MARCIO DE 

MENEZES SEGUNDO (REFERENCE AUTOMÓVEIS), JOSÉ MARCIO DE 

MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Nos termos do art. 9º do CPC, manifeste-se a parte Autora no prazo de 

15 dias quanto ao pedido exposto na petição de fls. 75/77.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 81862 Nr: 8377-81.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOSÉ DE FARIA, ANA NATALINA FERREIRA 

FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA INEZ CANHETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEVARD FRANÇA DO 

AMARAL - OAB:4930/MT

 Vistos etc.

 Oficie-se ao INSS requisitando informações acerca da existência de 

benefício previdenciário ou assistencial em nome da devedora.

Também deverá ser esclarecido por aquela autarquia federal, se em 

função do ofício n. 340/2017 (fls. 166), houve a retenção de algum valor 

para vinculação a este processo.

 Em todo o caso, considerando que ainda não houve a satisfação da 

obrigação exequenda, hei por bem apreciar o requerimento de tentativa de 

indisponibilidade de valores via sistema BACENJUD – formulado nas fls. 

171.

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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 18433 Nr: 45-38.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CHAGAS MATIAS-ME

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

OAB:5237, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a sentença transitou em 

julgado sem interposição de recurso.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003681-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003681-33.2018.8.11.0006. AUTOR: 

ARNALDO VIEIRA RÉU: BANCO TRIANGULO S/A Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ajuizada por ARNALDO VIEIRA em face de 

TRIBANCO – BANCO TRIANGULO. Da verificação dos dados contidos na 

plataforma virtual PJE, observo que houve o ajuizamento anterior do 

processo n. 1006197-60.2017.8.11.0006 (Juizado Especial). Referido 

processo possui o mesmo objeto se comparado com o presente feito. 

Efetuando a leitura daquele feito constata-se que o mesmo foi extinto sem 

resolução de mérito no mês de Maio/2018 (período anterior à propositura 

deste feito). Ocorre que o atual Código de Processo Civil estabeleceu a 

seguinte modalidade de prevenção: Art. 286. Serão distribuídas por 

dependência as causas de qualquer natureza: (…) II - quando, tendo sido 

extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda 

que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente 

alterados os réus da demanda; Comentando o dispositivo, DANIEL 

AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES salienta que: “A distribuição por 

dependência prevista no art. 286, II, do Novo CPC tem como objetivo a 

preservação do princípio do juiz natural. Evita-se que o autor abandone ou 

desista do processo apenas porque não gosta do juiz da demanda, já 

pensando numa repropositura da ação após a extinção terminativa do 

processo. Ainda que essa repropositura seja admissível, considerando-se 

a ausência de coisa julgada material, e desde que atendidos os requisitos 

do art. 486, §1° do Novo CPC, não pode servir para o autor escolher o juiz 

que melhor lhe aproveita.” (Novo CPC comentado artigo por artigo. Editora 

Juspodivm:2016. Pág. 448). Com efeito, nota-se que a ação outrora 

demandada no Juizado Especial tinha o mesmo objeto desta demanda de 

modo que está caracterizada a reiteração de pedido. Nesta toada a fim de 

privilegiar o princípio constitucional do Juiz natural e a disposição 

expressa no CPC, deve-se ocorrer aqui o deslocamento de competência 

em favor daquele Juízo. Assim sendo, reconheço que o Juízo Juizado 

Especial desta Comarca é prevento para processar a julgar a presente 

ação. Ante o exposto, PROMOVO a redistribuição deste feito nos termos 

do art. 286, II do Código de Processo Civil, em favor do Juizado Especial 

Cível deste foro. Intime-se. Cáceres/MT., 02 de Agosto 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003687-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA LARISSA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003687-40.2018.8.11.0006. AUTOR: 

CANDIDA LARISSA OLIVEIRA DA SILVA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por CANDIDA 

LARISSA OLIVEIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. Da verificação 

dos dados contidos na plataforma virtual PJE, observo que houve o 

ajuizamento anterior do processo n. 1006204-52.2017.8.11.0006 (Juizado 

Especial). Referido processo possui o mesmo objeto se comparado com o 

presente feito. Efetuando a leitura daquele feito constata-se que o mesmo 

foi extinto sem resolução de mérito no mês de Junho/2018 (período 

anterior à propositura deste feito). Ocorre que o atual Código de Processo 

Civil estabeleceu a seguinte modalidade de prevenção: Art. 286. Serão 

distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (…) II - 

quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; Comentando o 

dispositivo, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES salienta que: “A 

distribuição por dependência prevista no art. 286, II, do Novo CPC tem 

como objetivo a preservação do princípio do juiz natural. Evita-se que o 

autor abandone ou desista do processo apenas porque não gosta do juiz 

da demanda, já pensando numa repropositura da ação após a extinção 

terminativa do processo. Ainda que essa repropositura seja admissível, 

considerando-se a ausência de coisa julgada material, e desde que 

atendidos os requisitos do art. 486, §1° do Novo CPC, não pode servir 

para o autor escolher o juiz que melhor lhe aproveita.” (Novo CPC 

comentado artigo por artigo. Editora Juspodivm:2016. Pág. 448). Com 

efeito, nota-se que a ação outrora demandada no Juizado Especial tinha o 

mesmo objeto desta demanda de modo que está caracterizada a 

reiteração de pedido. Nesta toada a fim de privilegiar o princípio 

constitucional do Juiz natural e a disposição expressa no CPC, deve-se 

ocorrer aqui o deslocamento de competência em favor daquele Juízo. 

Assim sendo, reconheço que o Juízo Juizado Especial desta Comarca é 

prevento para processar a julgar a presente ação. Ante o exposto, 

PROMOVO a redistribuição deste feito nos termos do art. 286, II do Código 

de Processo Civil, em favor do Juizado Especial Cível deste foro. Intime-se. 

Cáceres/MT., 02 de Agosto 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003691-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003691-77.2018.8.11.0006. AUTOR: 

CRISTIANE GARCIA RÉU: CLARO S.A. Vistos etc. Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais 

ajuizada por Cristiane Garcia em face de Claro S.A. Avoco o feito! Em 

pesquisa realizada na plataforma virtual PJE, observo a existência do 

processo de nº no Juizado Especial Cível desta Comarca, tendo o mesmo 

objeto desta demanda. Efetuando a leitura daquele feito constata-se que o 

mesmo foi extinto sem resolução de mérito no mês de Junho/2018, ou seja, 

evidentemente antes do ingresso da presente demanda nesta data. 

Ocorre que o atual Código de Processo Civil estabeleceu a seguinte 

modalidade de prevenção: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as 

causas de qualquer natureza: (…) II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; Comentando o dispositivo, DANIEL AMORIM 

ASSUMPÇÃO NEVES salienta que: “A distribuição por dependência 

prevista no art. 286, II, do Novo CPC tem como objetivo a preservação do 

princípio do juiz natural. Evita-se que o autor abandone ou desista do 

processo apenas porque não gosta do juiz da demanda, já pensando 

numa repropositura da ação após a extinção terminativa do processo. 

Ainda que essa repropositura seja admissível, considerando-se a 

ausência de coisa julgada material, e desde que atendidos os requisitos do 

art. 486, §1° do Novo CPC, não pode servir para o autor escolher o juiz 

que melhor lhe aproveita.” (Novo CPC comentado artigo por artigo. Editora 

Juspodivm:2016. Pág. 448). Com efeito, nota-se que a ação outrora 

demandada no Juizado Especial desta Comarca tinha o mesmo objeto 

desta demanda de modo que está caracterizada a reiteração de pedido. 

Nesta toada a fim de privilegiar o princípio constitucional do Juiz natural e a 

disposição expressa no CPC, não obstante o feito já estar em curso neste 

Juízo, uso da presente decisão para realinhar o “curso das coisas” e 

promover a remessa deste processo ao juízo que lhe compete. Assim 

sendo, reconheço que o Juízo do Juizado Especial Cível desta Comarca é 

prevento para processar a julgar a presente ação. Ante o exposto, 
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PROMOVO a redistribuição deste feito nos termos do art. 286, II do Código 

de Processo Civil, em favor do Juízo da Segunda Vara deste foro. 

Intime-se. Cáceres/MT., 02 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003695-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR BARBOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003695-17.2018.8.11.0006. AUTOR: 

VALCIR BARBOZA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Cuida-se 

de ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos 

morais ajuizada por Valcir Barboza em face de Telefônica Brasil S/A. 

Avoco o feito! Em pesquisa realizada na plataforma virtual PJE, observo a 

existência do processo de nº 1006.371-69.2017.8.11.0006, proposta pelo 

Autor no Juizado Especial Cível desta Comarca, tendo o mesmo objeto 

desta demanda, qual seja, a declaração de inexistência de dívida e 

indenização por danos morais. Efetuando a leitura daquele feito 

constata-se que o mesmo foi extinto sem resolução de mérito no mês de 

junho/2018. Ocorre que o atual Código de Processo Civil estabeleceu a 

seguinte modalidade de prevenção: Art. 286. Serão distribuídas por 

dependência as causas de qualquer natureza: (…) II - quando, tendo sido 

extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda 

que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente 

alterados os réus da demanda; Comentando o dispositivo, DANIEL 

AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES salienta que: “A distribuição por 

dependência prevista no art. 286, II, do Novo CPC tem como objetivo a 

preservação do princípio do juiz natural. Evita-se que o autor abandone ou 

desista do processo apenas porque não gosta do juiz da demanda, já 

pensando numa repropositura da ação após a extinção terminativa do 

processo. Ainda que essa repropositura seja admissível, considerando-se 

a ausência de coisa julgada material, e desde que atendidos os requisitos 

do art. 486, §1° do Novo CPC, não pode servir para o autor escolher o juiz 

que melhor lhe aproveita.” (Novo CPC comentado artigo por artigo. Editora 

Juspodivm:2016. Pág. 448). Com efeito, nota-se que a ação outrora 

demandada no Juízo do Juizado Especial Cível desta Comarca tinha o 

mesmo objeto desta demanda de modo que está caracterizada a 

reiteração de pedido. Nesta toada a fim de privilegiar o princípio 

constitucional do Juiz natural e a disposição expressa no CPC, não 

obstante o feito já estar em curso neste Juízo, uso da presente decisão 

para realinhar o “curso das coisas” e promover a remessa deste 

processo ao juízo que lhe compete. Assim sendo, reconheço que Juízo do 

Juizado Especial Cível desta Comarca é prevento para processar a julgar 

a presente ação. Ante o exposto, PROMOVO a redistribuição deste feito 

nos termos do art. 286, II do Código de Processo Civil, em favor do Juizado 

Especial Cível desta Comarca. Intime-se. Cáceres/MT., 02 de agosto de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003694-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE MIRANDA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003694-32.2018.8.11.0006. AUTOR: 

JOAO DE MIRANDA LEITE RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito e indenização por 

danos morais ajuizada por João de Miranda Leite em face de Telefônica 

Brasil S/A. Avoco o feito! Em pesquisa realizada na plataforma virtual PJE, 

observo a existência do processo de nº 1006.357-85.2017.8.11.0006, 

proposta pelo Autor no Juizado Especial Cível desta Comarca, tendo o 

mesmo objeto desta demanda, qual seja, a declaração de inexistência de 

dívida e indenização por danos morais. Efetuando a leitura daquele feito 

constata-se que o mesmo foi extinto sem resolução de mérito no mês de 

junho/2018. Ocorre que o atual Código de Processo Civil estabeleceu a 

seguinte modalidade de prevenção: Art. 286. Serão distribuídas por 

dependência as causas de qualquer natureza: (…) II - quando, tendo sido 

extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda 

que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente 

alterados os réus da demanda; Comentando o dispositivo, DANIEL 

AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES salienta que: “A distribuição por 

dependência prevista no art. 286, II, do Novo CPC tem como objetivo a 

preservação do princípio do juiz natural. Evita-se que o autor abandone ou 

desista do processo apenas porque não gosta do juiz da demanda, já 

pensando numa repropositura da ação após a extinção terminativa do 

processo. Ainda que essa repropositura seja admissível, considerando-se 

a ausência de coisa julgada material, e desde que atendidos os requisitos 

do art. 486, §1° do Novo CPC, não pode servir para o autor escolher o juiz 

que melhor lhe aproveita.” (Novo CPC comentado artigo por artigo. Editora 

Juspodivm:2016. Pág. 448). Com efeito, nota-se que a ação outrora 

demandada no Juízo do Juizado Especial Cível desta Comarca tinha o 

mesmo objeto desta demanda de modo que está caracterizada a 

reiteração de pedido. Nesta toada a fim de privilegiar o princípio 

constitucional do Juiz natural e a disposição expressa no CPC, não 

obstante o feito já estar em curso neste Juízo, uso da presente decisão 

para realinhar o “curso das coisas” e promover a remessa deste 

processo ao juízo que lhe compete. Assim sendo, reconheço que Juízo do 

Juizado Especial Cível desta Comarca é prevento para processar a julgar 

a presente ação. Ante o exposto, PROMOVO a redistribuição deste feito 

nos termos do art. 286, II do Código de Processo Civil, em favor do Juizado 

Especial Cível desta Comarca. Intime-se. Cáceres/MT., 02 de agosto de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003692-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003692-62.2018.8.11.0006. AUTOR: 

GUSTAVO DE SOUZA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos, etc. Trata-se o caso em testilha de ação declaratória de 

inexistência de débito com indenização por danos morais ajuizada por 

Gustavo de Souza da Silva, em face do Banco Bradesco S/A, todos 

devidamente qualificado. Em pesquisa realizada na plataforma virtual PJE 

observo a existência do processo de nº 1006303-22.2017.8.11.006 

tramitando regularmente no Juizado Especial Cível desta Comarca, tendo 

as mesmas partes, pedido e causa de pedir. De acordo com o artigo 337, 

§ 2º do Código de Processo Civil, havendo ações idênticas, ou seja, com 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, além de 

que ambas estejam em curso ocorrerá o instituto da litispendência, sendo 

causa de extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do 

art. 485, V do CPC. Destarte, extrai-se dos autos em apenso que 

realmente os 03 (três) elementos daquela demanda são idênticos aos do 

presente feito, o que configura litispendência e impõe a extinção do 

processo sem julgamento de mérito. Ante o exposto, com fundamento na 

motivação supra e demais normas atinentes à matéria, INDEFIRO a petição 

inicial e JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso V e §3º, do Código Processo Civil. Sem custas. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 02 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003693-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA JOSE COLUNA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003693-47.2018.8.11.0006. AUTOR: 

MARIA JOSE COLUNA DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos, etc. Trata-se o caso em testilha de ação declaratória de 

inexistência de débito com indenização por danos morais ajuizada por 

Flávio Almeida Gonçalves, em face do Banco Bradesco S/A, todos 

devidamente qualificados. Em pesquisa realizada na plataforma virtual PJE, 

observo a existência dos processos de nº 1006304-07.2017.8.11.0006 e 

1006857-54.2017.8.11.0006, ambos tramitando regularmente no Juizado 

Especial Cível desta Comarca, sendo certo que o presente feito 

representa a junção dos objetos daqueles dois processos. De acordo com 

o artigo 337, § 3º do Código de Processo Civil, ocorre a litispendência 

quando há a reprodução de ação em curso. Não obstante, segundo o 

disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil, a litispendência 

é causa de extinção do processo sem resolução de mérito. Destarte, 

como os processos indicados acima, estão sendo reproduzidos neste 

feito, e como aquelas ações ainda estão em curso sem julgamento, 

consubstanciada está a litispendência pelo que deve-se operar a extinção 

deste feito sem resolução de mérito. Ante o exposto, com fundamento na 

motivação supra, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos V e §3º, do 

Código Processo Civil. P. R. I. Com o decurso do prazo recursal, 

arquive-se. Sem custas. Cáceres/MT., 02 de agosto de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007770-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

O BOM SAMARITANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Intimem-se as partes para, especificarem quais provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a 

questão de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte 

a justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15;

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004288-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIA MARTINS PORTOCARRERO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimem-se as partes para, especificarem quais provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a 

questão de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte 

a justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15;

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006021-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. H. D. O. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Intimem-se as partes para, especificarem quais provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a 

questão de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte 

a justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15;

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001186-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIOMAR PINHEIRO DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR impetrado por JULIOMAR PINHEIRO DE ALMEIDA contra ato da 

REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, da 

ASSESSORIA DE GESTÃO DE FORMAÇÃO REGULAR DO PROEG e da 

DIREÇÃO DE GESTÃO ACADÊMICA DO PROEG, no qual impugna o 

indeferimento de seu pedido junto a UNEMAT de transferência interna do 

curso de Direito do Campus de Cáceres para o polo de Marcelândia, 

atualmente ofertando o curso na modalidade diferenciada. Com a inicial, 

veio documentação. Despacho recebendo a inicial e postergando a análise 

da liminar para após as informações da autoridade coatora (Id: 12364653). 

Informações devidamente prestadas pela UNEMAT (Id: 12588828). Liminar 

deferida. Parecer ministerial pela concessão da segurança. Os autos 

vieram conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É caso 

de concessão da segurança. Dos autos, verifica-se que o impetrante, 

Servidor Público Estadual – Investigador de Polícia –aprovado em 

Concurso Público, nomeado e lotado na Delegacia de Polícia de 

Marcelândia/MT, entrou em efetivo exercício no dia 26/01/2015 (Id: 

12257470). Nota-se também que o referido, nesse período (ano letivo 

2015/01), estava matriculado no Curso de Direito da UNEMAT Campus de 

Cáceres, conforme se infere do Histórico Escolar constante no feito (Id: 

12257262). Acostou junto a inicial, a resposta da UNEMAT indeferindo o 

pedido de transferência interna do curso de Direito do Campus de Cáceres 

para o polo de Marcelândia (Id: 12257423) mesmo aparentemente havendo 

07 (sete) vagas disponíveis. Nesse sentido, a Secretária de Apoio 

Acadêmico responsável pelo núcleo desse polo informou que das 50 

vagas ofertadas pelo Edital somente 43 haviam acadêmicos matriculados. 

(Id: 12257437). A negativa da transferência pretendida teve como 

fundamento a existência de procedimento específico para essa 

movimentação de acadêmicos, consistindo na necessidade de publicação 

de edital para tal finalidade. Observo inicialmente a presença do requisito 

da congeneridade, uma vez que se trata da mesma instituição. A 

transferência de alunos de uma instituição de ensino para outra está 

disciplinada no art. 49 da Lei n. 9.394/1996, nestes termos: “As 

instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos 

regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e 

mediante processo seletivo. Parágrafo único. As transferências ex officio 

dar-se-ão na forma da lei.” Em que pese a UNEMAT detenha autonomia 

institucional para organizar e definir, conforme a Lei, as condições e 

regras para transferência interna dos acadêmicos, não se aplica à 

espécie a discricionariedade administrativa. Isso porque estar-se a se 

falar no caso de transferência ex officio em razão do trabalho do servidor 

público, ora impetrante, de sorte que a legislação aplicável tem outra 

natureza. Sobre o tema, a Lei n. 9.536/1997, regulamentando o parágrafo 

único do art. 49 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, dispôs acerca 

do pedido de transferência ex officio, nos seguintes termos: "Art. 1º - A 

transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art.49 da Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições 

vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e 

independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público 

federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se 

requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, 

que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a 

instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta. Parágrafo 

único. A regra do caput não se aplica quando o interessado na 

transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de 

concurso público, cargo comissionado ou função de confiança." Na 

espécie, o impetrante tomou posse em cargo público na cidade de 

Marcelândia, sendo certo que cursava o terceiro semestre de direito na 

UNEMAT nesta urbe. Ocorre que naquela cidade o mesmo curso está 
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sendo oferecido no terceiro semestre. Portanto, é claro que se é 

assegurado por a lei o direito de transferir ao aluno vindo de outra 

instituição de ensino, quem dirá ao estudante da mesma universidade 

pública, de sorte que a transferência em questão é impositiva. Nesse 

sentido: ENSINO. MATRÍCULA. TRANSFERÊNCIA ENTRE CAMPI DA MESMA 

UNIVERSIDADE. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. SITUAÇÃO DE 

FATO CONSOLIDADA. 1. É possível a transferência obrigatória entre 

campi da mesma universidade, uma vez que ao caso não se aplica o 

disposto na Lei n. 9.536/1997, mesmo que a razão da transferência seja 

para assumir cargo público em razão de aprovação em concurso. 2. 

Vedar a transferência em casos tais é o mesmo que impor à impetrante a 

opção à educação ou ao trabalho, ambos direitos constitucionalmente 

consagrados. Precedentes. 3. A alegação da agravante de que não 

restou provado que a agravada tenha concluído o curso e que, por isso, 

não haveria situação de fato consolidada, é órfã de comprovação, não 

merecendo acolhimento. 4. Agravo regimental desprovido. (TRF-1 - 

AGREO: 8741 MA 2003.37.00.008741-0, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2007, SEXTA 

TURMA, Data de Publicação: 29/10/2007 DJ p.98) Dessa forma, estando o 

direito em favor do impetrante, 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 os impetrados promovam 

a TRANSFERÊNCIA do acadêmico JULIOMAR PINHEIRO DE ALMEIDA do 

curso de Direito do Campus de Cáceres para o polo de Marcelândia/MT, 

cabendo exclusivamente à UNEMAT estabelecer em qual semestre será 

matriculado, seguindo rigorosamente as demais normatizações 

acadêmicas, 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, 

01 de agosto de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002267-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA BRAZ VERLANGIERI CARMO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA OAB - MT0012928A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROFª VERA LUCIA MIQUEA (IMPETRADO)

PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança interposto por LIVIA 

BRAZ VERLANGIERI CARMO contra ato da Reitora da Universidade 

Estatual do Estado de Mato Grosso, no qual se opõe a sua 

desclassificação para o concurso de vagas remanescentes para o quinto 

período do curso de Medicina, ao fundamento de erro administrativo. 

Sustenta a parte requerente que a Administração Pública indevidamente a 

inscreveu para concorrer na quarta e quinta fase de vagas 

remanescentes para o curso de Medicina, quando em verdade sua 

inscrição era apenas para a quinta fase. Após ter realizado a prova, ficou 

classificada para a quarta fase e não para a quinta fase. Entretanto, com 

o provimento de um recurso administrativo de outro candidato, foi também 

desclassificada da quarta fase, razão pela qual se volve perante este 

Juízo. Despacho inicial. Informações prestadas pela autoridade coatora 

com pedido de denegação da liminar e da ordem. Parecer ministerial pela 

denegação da segurança. Os autos vieram conclusos. É o que merece 

registro. Fundamento e Decido. Versam os autos sobre pedido de 

concessão de segurança impetrado por LIVIA BRAZ VERLANGIERI 

CARMO contra ato da Reitora da Universidade Estatual do Estado de Mato 

Grosso, no qual se opõe a sua desclassificação no certame para vagas 

remanescentes para o curso de Medicina. É caso de denegação dos 

pedidos. Na espécie, a peticionante se inscreveu para o teste seletivo 

para preenchimento de vagas remanescentes no curso de Medicina para 

o quinto período. Entretanto, foi indevidamente inscrita tanto para 

concorrer no quarto como quinto período, tendo se classificado apenas 

para o quarto período. Logo em seguida, com o provimento de recurso 

administrativo de outro candidato, restou desclassificada do quarto 

período também. Não há erro algum a ser retificado pela Administração 

Pública. A impetrante confessa que se inscreveu, de fato, para o quinto 

período do curso de Medicina, o que se infere de sua ficha de inscrição no 

ID 13475527, e não logrou êxito em ser aprovada para esta fase, de sorte 

que eventual duplicidade em sua inscrição para concorrer às vagas do 

curso de Medicina em nada altera o resultado pretendido. Veja que a dupla 

inscrição a que faz referência a impetrante não retirou qualquer 

oportunidade da parte autora. Muito pelo contrário. A autora conseguiu 

concorrer para dois períodos do curso de medicina, não obtendo sucesso 

no seu intento. Quanto a sua provisória aprovação no quarto semestre, 

ainda que possível levar em consideração dupla inscrição, o que seria no 

mínimo injusto com os demais concorrentes face ao princípio da isonomia, 

tratava-se de lista temporária, sujeita a alteração pela análise de recursos 

administrativos, não vinculando o resultado, como pretende. Nestes 

termos, o edital do concurso de vagas remanescentes n.º 001/2018, que 

faz lei entre as partes, consignou expressamente o cronograma, a saber: 

· Divulgação do resultado preliminar do processo de seleção · Prazo para 

interposição de recursos sobre resultado preliminar · Divulgação do 

resultado dos recursos interpostos por/pelo resultado do exame · Entrega 

dos ementários digitalizados pelos aprovados no e-mail institucional da 

coordenação do curso · Divulgação do resultado final 10.6. Após a 

divulgação do resultado preliminar, o candidato classificado na prova 

deverá enviar o ementário das disciplinas, conforme item 8.14, mediante 

edital de convocação. 10.7. O candidato poderá interpor recurso contra o 

resultado preliminar do processo de seleção, devendo protocolá-lo na 

Coordenação do Curso pleiteado, no dia 18 de abril de 2018, no horário de 

seu expediente administrativo. 10.8. Caberá à Banca Examinadora avaliar 

o recurso interposto pelo candidato, tanto por indeferimento de inscrição, 

quanto do resultado preliminar da seleção, exarar parecer e encaminhar o 

resultado à PROEG para publicação. 10.9. Das decisões dos recursos 

previstos neste edital não caberão novos recursos. 10.10. O Resultado 

final do presente edital será publicado pela PROEG no endereço eletrônico 

https://goo.gl/v6vaDN, por meio de edital complementar, até a data 

provável de 15 de maio de 2018. Em outras palavras, resultado preliminar 

não vincula a matrícula, eis que sujeita a alteração em razão da análise de 

recursos. É da jurisprudência: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 

PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATA 

APROVADA NA PRIMEIRA ETAPA DO CERTAME E NÃO CONVOCADA 

PARA O TAF. NOTA DE CORTE. AUSENCIA DE PRETERIÇÃO. 

DENEGAÇÃO DA ORDEM. I - A recorrente prestou concurso para o cargo 

de Soldado PM Combatente para o Município de São Luís, para o qual 

foram convocados 1332 candidatos para participar do TAF, não tendo 

demonstrado, contudo, que a sua nota na prova objetiva lhe garantiu estar 

classificado dentro do referido quantitativo (item 9.1.2 do Edital nº 

03/2012). II - Não houve violação ao princípio da publicidade, porquanto foi 

divulgado resultado preliminar e definitivo das provas objetivas, de onde 

constam os nomes e as notas obtidas por cada um dos candidatos, 

embora sem a ordem de classificação. III - A autora não comprovou a 

preterição na ordem de classificação alegada. A ação mandamental exige 

prova pré-constituída, porque inadmissível dilação probatória nessa via. IV 

- Denegação da ordem. (TJ-MA - MS: 0120392013 MA 

0002671-89.2013.8.10.0000, Relator: ANGELA MARIA MORAES 

SALAZAR, Data de Julgamento: 19/09/2014, PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS, Data de Publicação: 21/10/2014) No caso, a impetrante não 

preencheu os requisitos do edital, porquanto não foi aprovada para o 

concurso em voga, impondo-se a denegação da segurança. Sobremais, 

no presente caso, a alteração dos critérios adotados em edital, com 

interpretação diversa, nos termos da exordial, desprestigia todos os 

candidatos que preencheram os requisitos editalícios, e realizaram a 

respectiva matrícula, criando uma situação anti-isonômica e de indesejável 

insegurança jurídica. Por oportuno, diga-se que a forma MAIS 

DEMOCRÁTICA DE INGRESSO NAS UNIVERSIDADES É MÉTODO 

VESTIBULAR, que dá condições de acesso irrestrito a todos aqueles que 

se submeterem às provas e alcançarem as notas mínimas necessárias, 

dentro da cota escolhida. À falta, portanto, de direito a amparar a 

pretensão inicial, a denegação da segurança se impõe. Isso posto, e por 

tudo que dos autos consta, DECIDO: (a) DENEGAR a segurança e, via de 

consequência, extinguir o processo, com resolução do mérito, forte no 

artigo 269, inciso I, do CPC; (b) Sem custas e honorários advocatícios, 

conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; (c) 

Desnecessário o reexame necessário, posto que denegada a ordem (Lei 

nº 12.016/09, Art. 14, § 1º). (d) Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas e anotações de estilo. (e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 01 de agosto de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana 

Quinto Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003905-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT0011333A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (RÉU)

G. D. E. D. M. G. (RÉU)

 

Vistos, etc. Com base no art. 357 CPC, passo a sanear o feito. Não 

havendo preliminares suscitadas, declaro saneado o feito e encaminho à 

fase instrutória. Fixo como pontos controvertidos, o erro no diagnóstico e 

eventual responsabilidade estatal. Referente ao ônus da prova, compete à 

parte autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu 

dos impeditivos, modificativos e extintivos. Quanto às provas, defiro a 

prova testemunhal. Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido: (a) Declarar saneado o feito e remeter à fase instrutória; (b) Para 

tanto, designar audiência de instrução e julgamento para a data de 

05/09/2018 às 14h00min, competindo às partes apresentar no prazo 

comum de 05 (cinco) dias úteis rol de testemunhas devidamente 

qualificadas, nos termos do art. 450 do CPC, observando as disposições 

do art. 357 §§ 4 e 5.º, todos do CPC, sob pena de preclusão da prova oral; 

(c) Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 02 de agosto de 2018. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito Obs.: As petições e os demais atos 

que se fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos no editor 

interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004794-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIAS DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Vistos, etc. Intime-se o Gerente do INSS local para restabelecer o 

benefício concedido em liminar e confirmado em sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, não podendo suspender senão através de ordem 

judicial, sob pena de aplicação de sanções, inclusive afastamento do 

cargo. Nesse sentido: ACIDENTE DE TRABALHO. TUTELA DE URGÊNCIA. 

AUXÍLIO DOENÇA. MANUTENÇÃO. Hipótese em que o INSS cessou auxílio 

doença após revisão administrativa, ignorando tutela provisória que havia 

deferido o benefício "até decisão judicial em contrário". Apesar de o art. 

101, da Lei nº 8.213/91 obrigar o segurado em gozo de auxílio doença a 

submeter-se a exame médico a cargo do INSS, este não pode suspender 

o benefício na vigência de decisão judicial determinando justamente o 

contrário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70074807280, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 10/10/2017). (TJ-RS - AI: 

70074807280 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 

10/10/2017, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 16/10/2017). Cáceres, 16 de maio de 2018. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito Obs.: As petições e os demais atos que se 

fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos no editor interno do 

sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e 

Resolução n.º022/2011/TP.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 12222 Nr: 1870-85.2000.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY CARVALHEIRA DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DOS SANTOS 

ALVARES FERREIRA - OAB:5260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença movida por FABIANA DOS SANTOS 

ALVARES (honorários) em face do Município de Cáceres –MT.

Os cálculos foram homologados à fl. 397, restando determinada a 

requisição do pagamento por RPV no valor de R$ 6.561,48, referente aos 

honorários.

Às fls. 418/419, a Executado apresentou pedido de compensação, 

sustentado que realizou pagamento de forma equivocada à exequente, 

referente a honorários devidos nos autos de código nº 12710.

O Executado afirma que erroneamente pagou na forma de RPV, o valor de 

R$ 11.213,85, quando o correto seria o pagamento na forma de 

PRECATÓRIO, motivo pelo qual pugna pela compensação dos referidos 

valores com os créditos do presente feito.

Tal pleito não deve prosperar vez que os supostos créditos não possuem 

relação com o presente feito.

ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, DECIDO:

a) INDEFERIR, o pedido de compensação de créditos, vez que não há 

relação processual entre este feito e os créditos alegados;

b) Intime-se o Executado para comprovar o cumprimento do item “c” da 

decisão de fl. 397/398;

c) Não havendo notícia do referido fato nos autos de código nº 12710, 

translade-se cópias das fls. 418/432, para as providências cabíveis;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 177715 Nr: 856-41.2015.811.0006

 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: MARLENE DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - PREVI-CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decido:

a) Nomear como perito Dr. José Dárcio, que tem consultório médico a Rua 

Cel. José Dulce, 109 Centro, CEP: 78.200-000, para realizar a perícia, 

devendo-se assinar o termo de compromisso;

b) Arbitrar os honorários periciais no valor de R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais), nos moldes da disposição contida na Resolução do CNJ n.º 

232/2016 que fixa os valores dos honorários a serem pagos ao perito, no 

âmbito de 1º e 2º graus, que será custeado pelo Estado de Mato Grosso, 

em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora, forte no art. 

5º LXXIV da Constituição Federal e Súmula 232 do STJ;

c) Intimem-se as partes para apresentar quesitos, no prazo de 15 (quinze) 

dias forte no artigo 465 § 1.º do CPC;

d) Intime-se o Sr. Perito para designar a data e hora para realização da 

perícia, atentando-se para que a data seja marcada com prazo mínimo de 

30 (trinta) dias e apresentar o laudo pericial em igual prazo, nos termos do 

art. 465, caput, CPC;

e) O perito nomeado cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput”) 

ATENTANDO-SE ao que determina o art. 473 do CPC;

f) Com a entrega do laudo expeça-se a certidão em favor do perito 

nomeado, forte no § 3º do art. 507 da CNGC;

g) Em havendo solicitação de esclarecimentos pelas partes, intime-se o 

expert para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 477, §2º do CPC;

h) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 171391 Nr: 7330-62.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIO DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT FUNCAB
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela nova lei adjetiva:

a) Intimem-se as partes para, especificarem quais provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a 

questão de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte 

a justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15;

c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15.

d) Fixo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes 

satisfaçam com o estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de 

preclusão;

e) Após o decurso o prazo supra, volvem-me conclusos;

f) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154158 Nr: 1541-19.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR ROCHA PARÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por NADIR ROCHA PARÁ 

contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES.

A parte autora pugnou nos autos pelo pagamento de supostas diferenças 

de valores decorrentes de desatualização (fls. 482/485).

O Município informou o pagamento das requisições às fls. 477/478.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

No que tange ao pleito da requerente, deve-se ressaltar que a Súmula 

Vinculante nº 17 estabeleceu não incidir atualização no período entre a 

expedição da requisição ou precatório e seu efetivo pagamento, não 

prosperando, portanto, referida alegação.

Sendo assim, a satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção 

do feito com resolução de mérito, conforme decisão retro.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Indefiro o pleito de fl. 481, pelos fundamentos acima indicados;

b) Cumpra-se integralmente a decisão retro fl. 479;

c) Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 90047 Nr: 5340-12.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-FUNEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - ADUNEMAT, OTÁVIO 

RIBEIRO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO COSTA ALVARES 

SILVA - OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12066, JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14490/MT

 Vistos, etc.

Pelo exposto nos autos, chamo o feito a ordem e DECIDO:

 (a) Revogar o despacho de fl. 260 e converter o feito em cumprimento de 

sentença nos moldes do art. 523 do CPC, devendo ser retificada a capa 

dos autos e o Sistema Apolo;

(b) Determinar a intimação do devedor, via advogado e DJE, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado 

atualizado à fl. 266, sob pena de acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da dívida, nos termos do art. 523, do CPC;

(c) Não sendo paga a dívida no prazo supra citado, volvem-me os autos 

conclusos para analisar os demais pedidos da parte exequente.

(d) Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 165026 Nr: 2122-97.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINO BATISTA PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MT SÁUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela nova lei adjetiva:

a) Intimem-se as partes para, especificarem quais provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida, a 

questão de fato exposta na lide e com a prova pretende atestar, de sorte 

a justificar sua adequação e pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15;

c) Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15.

d) Fixo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias úteis, para que as partes 

satisfaçam com o estabelecido, a fim de sanear o feito, sob pena de 

preclusão;

e) Após o decurso o prazo supra, volvem-me conclusos;

f) Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 164574 Nr: 1721-98.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884, 

RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Pugna o exequente à fl. 211 pela remessa do feito à Contadoria do Juízo 

para a realização do cálculo contábil, no entanto, compete à parte credora, 

e não ao Juízo, promover os atos imprescindíveis para o recebimento do 

valor, inclusive com a juntada da documentação necessária e memória de 

cálculo, forte no art. 798 do CPC.

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) Intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

emendar o pleito de cumprimento de sentença, a fim de apresentar nos 

autos planilha de cálculos devidamente corrigida, sob pena de 

indeferimento do pleito;
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(b) Decorrido o prazo supra, havendo ou não manifestação pelo 

requerente, volvem-me os autos conclusos;

(c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 165654 Nr: 2724-88.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANILDO MOURA DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

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

OAB:13391/MT, Robson Oliveira Prestes - OAB:20.354/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, 

JANAINA HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA 

ALBINO - OAB:5988/MT, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE 

- OAB:12.768, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:12985

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, em obediência ao art. 1º do 

Provimento n.68, de 3 de maio de 2018, da Corregedoria Nacional de 

Justiça, INTIMO primeiro a PARTE AUTORA, por meio de seu advogado, 

para que fique ciente de que será expedido Alvará para levantamento do 

valor objeto da RPV, e, querendo apresente impugnação no prazo de 05 

(cinco) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 133469 Nr: 2341-18.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAS SANTANA SOUZA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-FUNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA - OAB:14031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Adorno Lopes - 

OAB:14308, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, JANAINA 

HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA ALBINO - 

OAB:5988, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN 

CEZAR NONATO DA COSTA - OAB:12985

 Em atenção à petição retro, certifico que assiste razão o alegado às 

folhas 107, considerando que os autos foram remetidos equivocadamente 

em carga à PGE quando deveria ter sido remetida à Assessoria Jurídica da 

UNEMAT. Assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, torno SEM 

EFEITO a certidão de fls. 106 e conduzo os autos em carga ao Executado 

para que fique ciente do teor desta e de que o prazo para que se 

procedam à quitação dos débitos será contado a partir do dia 30.07.2018, 

data em que a Executada recebeu as requisições de pagamento para 

pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 147144 Nr: 5446-66.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO- 

UNEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABÍLIO MALDONADO QUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, 

JANAINA HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA 

ALBINO - OAB:5988/MT, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE 

- OAB:12.768, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Considerando que a Universidade do Estado de Mato Grosso é a parte 

exequente, CERTIFICO que TORNEI SEM EFEITO a Certidão retro. Em ato 

contínuo, por força do artigo 3º da Ordem de Serviço nº 06/2017, 

IMPULSIONO OS AUTOS para CONVERTER O FEITO EM CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, nos termos do art. 523 do CPC, procedendo às anotações na 

capa do processo e no sistema Apolo. Dessa forma, INTIMO o devedor por 

intermédio de seu advogado (DJE), para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do débito reivindicado às fls. 196/198, sob pena 

de acréscimo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, 

nos termos do art. 523. § 1º CPC. Transcorrido o prazo previsto no art. 

523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, conforme art. 525.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 170666 Nr: 6782-37.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento das requisições de pequenos 

valores de fls. 57/59 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, reconduzo os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. 

para que nelas incidam os eventuais juros e moras. Concomitantemente, 

INTIMO a Parte Exequente e seu advogado, via DJE/MT, para que no prazo 

de 05 dias manifestem quanto ao interesse na desistência das referidas 

moras e/ou juros, vez que, em caso positivo, estes seguirão conclusos 

para penhora "on line" visando o efetivo adimplemento delas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62030 Nr: 8202-58.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILTON DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES, para devolução dos autos nº 

8202-58.2006.811.0006, Protocolo 62030, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002579-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 
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REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/08/2018 Hora: 15:00(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001381-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

 

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: 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: 1001469-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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: 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: 1001469-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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: 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: 1001475-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANILTON RODRIGUES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 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: 1003862-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JARDEL DOS SANTOS (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 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: 1001478-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BEATRIZ PESSOA ORTIZ (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: 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: 1002373-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR MACHADO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Para a análise do 

pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá o recorrente, 

no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar seu estado atual de 

hipossuficiência, haja vista que a gratuidade de justiça é automática 

somente em primeira instância. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001436-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JULIANO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISIANNY DUARTE SILVA DE CARVALHO OAB - MT23783/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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: 14:45(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: 8010203-30.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TABORGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CASA DO PESCADOR XO NEI (REQUERIDO)

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE RECORRIDA, PARA NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003982-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AERTON ANDRE SOARES MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (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: 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: 1001510-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

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: 16:15 (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: 1001458-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI ILIDIO DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

CAIXA SEGURADORA 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: 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: 1001499-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS RAMOS (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)

 

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: 15:00 (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: 1001496-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (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: 14:30 (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: 1004236-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL LAURINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-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 CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004236-84.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: RAQUEL LAURINDO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia a parte Reclamante 

declaração de inexistência de debito e indenização por danos morais, ao 

argumento que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa 

Requerida, alega que o valor é totalmente desconhecido pela Requerente. 

JÁ QUE NÃO POSSUI DÉBITOS COM A REQUERIDA. No ID Num. 10083461, 

foi juntado aos autos o AR, sendo a parte requerida devidamente citada. 

No dia 11 de outubro de 2017 foi realizada audiência de conciliação, 

comparecendo apenas a reclamante, conforme Num. 10298478. E no 

documento Num. 10362603, a parte manifestou o pedido de revelia e 

confissão, tendo em vista que a parte requerida não compareceu ao ato 

processual e não justificou sua ausência. Deste modo, declaro à revelia 

da parte Reclamada, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez 

que a mesma, inobstante devidamente citada, deixou de comparecer à 

Sessão de Conciliação. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Diante da revelia, a parte Reclamada 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a 

origem do débito que ensejou a inscrição do nome da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito. Logo, não tendo sido comprovada a relação 

contratual entre as partes, e, via de consequência, que a inserção do 

nome da reclamante decorreu do inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida pela mesma, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado ilegal. Nesse sentido, nossos Tribunais vêm decidindo, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Por outro lado, melhor sorte não socorre a 

reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no presente caso, 

tendo em vista que em consulta ao nome/cpf da Autora demonstra a 

existência de outra negativação em nome desta em data anterior à 

negativação em apreço, deste modo, como não foi declarada a 
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inexistência/ilegalidade de seus registros, sendo por assim, tenho devido e 

válido até a presente data. --------------------------------------- C O N S U L T 

A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta 

efetuada na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: 

RAQUEL LAURINDO DA SILVA DATA NASCIMENTO: 22/02/1996 CPF: 

053.881.181-18 ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE 

SPC: CDL - CUIABA / MT ------------------------------------------- * CREDOR: 

MEGA MODAS ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT DATA VENCIMENTO: 

08/08/2016 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 005352 VALOR: 33,99 DATA 

INCLUSAO: 26/09/2016 ------------------------------------------- CONSULTA 

EM OUTROS BANCOS DE DADOS ------------------------------------------- 

REGISTRO(S) DE SERASA ------------------------------------------- * CREDOR: 

FIDC NPL I TELEFONE: 11 3173-2306 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN 

DATA VENCIMENTO: 09/05/2016 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO: 0001603753665.02 VALOR: 262,39 DATA INCLUSAO: 

27/05/2017 ------------------------------------------- ENDEREÇO SERASA ------

------------------------------------- *ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN 

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO PAULISTA 

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 --------------------------------------

----- ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM ---------------------------------

---------- * ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT ENDEREÇO: AVENIDA 

PRESIDENTE GETULIO VAR ARGAS, 750 BAIRRO: CENTRO NORTE 

CIDADE: CUIABA / MT ------------------------------------------- RESULTADO ---

---------------------------------------- >Consta(m) um total de 2 registro(s) , 

sendo detalhado(s) o(s) acima apresentado(s). --------------------------------

----------- Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) 

credor(es). ------------------------------------------- * Esta consulta apresenta 

informações de registros efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e 

da Serasa. Demais informações, originadas de outros bancos privados ou 

públicos, devem ser acessadas junto aos órgãos de origem. ----------------

--------------------------- NUM.PROTOCOLO: 001.898.277.636-1 13/04/2018 

18:25:36-horario de Brasilia-FIM Assim, embora demonstrada a conduta 

ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome da reclamante por 

dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de 

inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui 

não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da parte reclamada. 

Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade 

com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito do cancelamento”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA 

DE DANO MORAL. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70050854520, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 31/10/2013)” Posto isso, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, 

OPINO pela parcial procedência dos pedidos formulados pela Autora para: 

a) DECLARAR a inexistência dos débitos negativados objeto da presente 

Ação; b) DETERMINAR a parte reclamada que proceda em cinco dias, a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro negativo de devedores 

originário do débito objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 100,00. 

OPINO, pela improcedência dos pedidos de indenização por danos morais. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 

54 e 55). P.R.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei complementar n. 270/2007. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

CÁCERES, 14 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001459-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

CAIXA SEGURADORA 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: 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: 1001502-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (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: 29/08/2018 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: 1001473-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON GOMES DE OLIVEIRA (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: 30/08/2018 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: 1001474-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL COSTALEITE SOARES (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: 30/08/2018 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: 8010290-15.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DUARTE (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:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO AS PARTES PARA APRESENTAREM CONTRARRAZÕES, NO 

PRAZO E FORMA LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001484-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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LUDIOCEZER NUNES FERREIRA (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: 30/08/2018 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: 1001461-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA JULIA DA CUNHA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

CAIXA SEGURADORA 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: 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: 1001485-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DA SILVA NUNES (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: 30/08/2018 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: 1001487-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FLORIANO DOS SANTOS (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: 30/08/2018 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: 1001489-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEX BATISTA PAULA (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: 30/08/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003945-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SILENE FERNANDES DE ARAUJO E COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001500-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALLYSSON FELIPE INACIO (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: 30/08/2018 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: 1001518-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEZIO DE ALMEIDA SOARES (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 do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 03/09/2018 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: 1001525-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELZA EVA CHARMO (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: 03/09/2018 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: 1001538-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK DA SILVA SOARES (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 
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Conciliação Juizado Data: 03/09/2018 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: 8012513-14.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA PACHECO QUIDA OAB - MT10264/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8012513-14.2010.8.11.0006 REQUERENTE: JURANDIR DOS SANTOS 

REQUERIDO: NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente pleiteia o 

recebimento dos valores a este devidos pela executada. Houve 

pagamento parcial da dívida exequenda. Com isto, requereu o exequente 

que o bloqueio das contas bancárias seja realizado em nome de seus 

sócios. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Analisando o 

petitório da parte exequente, verifica-se que se trata de pedido de 

desconsideração de personalidade jurídica. Com a promulgação do novo 

CPC, o instituto de desconsideração da personalidade jurídica deve ser 

realizado mediante instauração de incidente processual, e não por mero 

peticionamento nos autos. Não obstante o disposto no art. 1.062 do CPC, 

ao qual autoriza a formação de tal incidente no âmbito dos juizados 

especiais, verifica-se que o referido incidente ocupa posição no Título III 

do Livro III da Parte Geral, ao qual se trata de intervenção de terceiros, o 

que é inadmissível no JEC, conforme elenca o art. 10 da Lei 9.099/95. 

Segundo o princípio da especialidade, a norma de caráter especial deve 

prevalecer sobre a de caráter geral, ou seja, o disposto no art. 10 da Lei 

9.099/95 é prevalente sobre o mencionado no art. 1.062 do CPC. Ante o 

exposto, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros dos 

representantes legais da executada. Proceda-se a secretaria da vara com 

a retificação do pólo passivo dos autos, constando somente a pessoa 

jurídica. Intime-se o exequente para se manifestar nos autos no prazo de 

15 (quinze) dias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001508-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KRISLAINE CANDIDA DE JESUS BASTOS (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: 30/08/2018 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: 1001505-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL ANDREI BARBOSA (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: 30/08/2018 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: 1001476-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA PIRES LOBO (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: 30/08/2018 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: 1001479-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ELAINE PIRES LOBO (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: 30/08/2018 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: 1001480-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE SOUZA ARANGE (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(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: 30/08/2018 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: 1001539-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA COSTA (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: 03/09/2018 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: 1001481-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CRISTO BRANQUINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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 da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 30/08/2018 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: 1001490-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LARA 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: 30/08/2018 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: 1001553-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

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: 03/09/2018 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: 1001555-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA PEDRACA (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: 03/09/2018 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: 1001488-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGBERTO RALFO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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: 30/08/2018 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: 1001558-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA DA SILVA (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: 03/09/2018 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: 1001506-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL ANDREI BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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: 30/08/2018 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: 1001507-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL ANDREI BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING 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: 30/08/2018 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: 1001559-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DA SILVA BRANDAO (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: 03/09/2018 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: 1001509-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KRISLAINE CANDIDA DE JESUS BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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: 30/08/2018 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: 1001560-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MENACHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(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: 03/09/2018 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: 1001472-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (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: 30/08/2018 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: 1001520-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO DE CARVALHO COUTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP 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: 03/09/2018 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: 1001524-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA MARASCHIN (REQUERENTE)

FERNANDA GONCALVES DIAS DE OLIVEIRA MARASCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 03/09/2018 Hora: 13:45(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001112-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001112-59.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA CELIA DA COSTA 

SANTOS REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. Intime-se, 

via DJE, o requerente acerca do despacho de id. 12214455. Considerando 

a proximidade da solenidade e falta de tempo hábil para seu cumprimento, 

proceda a secretaria da vara com o agendamento de nova audiência de 

conciliação. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de julho de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011511-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE MIRANDA AKERLEY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(6668526), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003651-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTIANE GOMES ARGUELLO GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA OAB - MT0015336A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003651-95.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ANA CRISTIANE GOMES 

ARGUELLO GAMA REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO 

LTDA, UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos, etc. 

Inicialmente, em relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata 

de prover antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que 

somente em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da 

citação da parte requerida e deve estar amparado em elementos 

suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre 

a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da 

apreciação do pedido de tutela antecipada, entendo necessária a 

formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na 

exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede 

de cognição sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de 

antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento da 

contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 
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pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 1 de 

agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001530-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

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: 

03/09/2018 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: 1001545-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL 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: 03/09/2018 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: 1001547-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE ALCANTARA PARAISO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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: 03/09/2018 Hora: 16:00(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001798-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY GUILHERME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001798-85.2017.8.11.0006. REQUERENTE: WANDERLEY GUILHERME 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Proceda a secretaria da vara com a 

retificação dos autos, fazendo constar como cumprimento de sentença. 

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

efetue o pagamento da dívida exequenda, sob pena de aplicação de multa 

de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523 do CPC. Cumpra-se. 

CÁCERES, 1 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002548-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO ROMES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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 CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Intime-se 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) Depois de cumprida esta providência e não sendo paga a dívida 

ou sendo paga parcialmente, intime-se a parte autora para apresentar 

cálculo atualizado, bem como requerer o que entender de direito. Caso 

haja pedido de penhora via bacenJud, deve o Exequente indicar o 

expressamente o valor atualizado e o CNPJ a ser utilizado na busca. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011943-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIENE ARCANJO DE DEUS PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001651-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ERICKS DA SILVA (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)
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INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 48 

HORAS, APRESENTAR NOVO ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA SOB 

PENA DE CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA, EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO 

DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003501-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GILBERTO CLARIANO (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 OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012029-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR SANTANA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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: 8011968-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON BARBOSA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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: 05/09/2018 Hora: 13:00(MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010237-34.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CHAVES PASTOR (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 CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010237-34.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Parte Ré: EXECUTADO: LEANDRO CHAVES 

PASTOR 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$ 1.315,20 (HUM MIL, TREZENTOS E 

QUINZE REAIS E VINTE CENTAVOS)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002123-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MALVINA CLARA DA SILVA (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)

 

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: 

05/09/2018 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: 1003308-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO SONAQUE FERNANDES (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

05/09/2018 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: 1004280-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COSMO GONCALVES PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES INTIMAÇÃO CUSTAS DE CONTUMÁCIA 

Dados do processo: Processo: 1004280-06.2017.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: COSMO GONCALVES PIRES Parte Ré: REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A FINALIDADE(S): INTIMAR O RECLAMANTE PARA EM 5 

DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR 

TOTAL DE R$ 413,40 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS), SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA 

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O 

DEVIDO PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS 

ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA 

FORMA DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 
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taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação. ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011452-45.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSAN NUNES FERREIRA (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 CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8011452-45.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Parte Ré: EXECUTADO: JOSAN NUNES 

FERREIRA 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$ 902,40 (NOVECENTOS E DOIS 

REAIS E QUARENTA CENTAVOS) 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: 1002365-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVAN SOUZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (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: 

05/09/2018 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: 1002604-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VIANA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (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: 

05/09/2018 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: 1006407-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GARCIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO 

PROFERIDA NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003745-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENISLEY GOMES SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1003745-77.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: CLARO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: 

ZENISLEY GOMES SILVA 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$ 1.100,00 (HUM MIL E 

CEM REAIS) 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: 8020064-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DENISE AMARAL DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL VILLAGE TELECOM 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: 05/09/2018 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: 8010648-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (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: 

05/09/2018 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: 8010438-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (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 A PARTE RECORRIDA, PARA NO PRAZO E FORMA LEGAL, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003707-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALZINEIA TORRES CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 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: 05/09/2018 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: 1001341-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISIMAR RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1001341-53.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 130,57; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Parte Ré: EXECUTADO: GEISIMAR RODRIGUES 

DOS SANTOS 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$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001566-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE PAULA DA SILVA (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 da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 04/09/2018 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: 1001567-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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: 04/09/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005479-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEI DE OLIVEIRA CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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: 04/09/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010361-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010361-80.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

EXECUTADO: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. Intime-se o exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do pagamento 

espontâneo realizado pela executada. Após, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 1 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005609-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZENELI DE FATIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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: 04/09/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005339-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)
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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: 04/09/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005620-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEISE COUTO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 04/09/2018 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: 1003477-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZORAIDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM 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 da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 04/09/2018 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: 1001568-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID RICH LIMA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA OAB - MT0018834A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DO TERCEIRO OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS 

DA COMARCA DE CACERES - MT (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: 04/09/2018 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: 1002045-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS 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: 04/09/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Decisão

Decisão 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)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007385-88.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIANA EDNA DA 

SILVA SANTOS REQUERIDO: EDIGAR ANIZIO DE LIMA Vistos, etc. 

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por Sebastiana 

Edna da Silva Santos. Verifico que os embargos de declaração não 

constituem via processual adequada para a rediscussão da decisão 

proferida, nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo-se incólume a referida DECISÃO e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Aguarde-se a realização 

da solenidade agendada. Intime-se a parte embargante. Cumpra-se. 

CÁCERES, 1 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010867-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE BARBOSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010867-56.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: GEOVANE BARBOSA DOS 

SANTOS EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Trata-se de embargos a execução opostos pela executada, 

alegando excesso na execução, bem como requerendo efeito suspensivo. 

É o que merece registro. Passo a decidir. Recebo os presentes embargos, 

tendo em vista presentes os requisitos de admissibilidade. Com relação ao 

efeito suspensivo, este não merece guarita vez que, apesar de estar 

garantido o juízo, não vislumbrei presentes os elementos necessários, 

quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. 

Intime-se a parte exequente para que impugne os presentes embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 1 de 

agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002993-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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Processo: 1002993-42.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

por ANTONIO FERNANDES DE SOUZA em desfavor do MUNICIPIO DE 

CÁCERES, alegando que nada deve ao Requerido, entretanto, teve seu 

nome protestado e, para baixa, o Cartório exige o pagamento de taxa no 

montante de R$ 236,66 (duzentos e trinta e seis Reais e sessenta e seis 

centavos). No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Embora o Requerido não tenha se 

manifestado nos autos, afasto os efeitos da revelia, pois os mesmos não 

são opostos à Fazenda Pública: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME 

NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO. DIREITO 

DE TODOS E DEVER DO ESTADO - ART. 196, CF. REVELIA. EFEITOS QUE 

NÃO SÃO OPOSTOS À FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARE REJEITADA. 

PARECER DA SES INDICANDO SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO. 

CONFIABILIDADE NA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE. 

1) Não se conhece da remessa necessária quando, nas ações de saúde, 

o valor da condenação, no caso de sentença líquida, for inferior a 

sessenta salários mínimos. 2) Restou comprovada a necessidade da parte 

autora de obtenção da medicação postulada para o tratamento da moléstia 

que lhe acomete, conforme atestado firmado por médico devidamente 

inscrito no CREMERS. Quem tem reais condições de avaliar a situação e 

de prescrever a medicação mais adequada é o médico com quem a 

paciente consultou e avaliou a situação em concreto. REEXAME 

NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação e Reexame Necessário Nº 

70069319549, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 11/08/2016). Em análise as 

provas produzidas nos autos, observo que o protesto se refere à débito 

de IPTU do ano de 2009, o qual foi parcelado pelo autor conforme histórico 

financeiro juntado pelo mesmo aos autos. Ocorre que o autor não 

comprovou que tenha pagado o referido débito na data convencionada, 

demonstrando que o protesto foi indevido. Assim, a baixa é ônus do 

protestado, o qual deve adotar as providências administrativas junto ao 

serviço notarial para retirar o registro, a propósito: EMENTA - EMBARGOS 

INFRINGENTES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PROTESTO DE TÍTULO REGULAR - QUITAÇÃO DO DÉBITO - 

CANCELAMENTO DO PROTESTO - OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR - 

INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Agindo o credor em exercício regular do direito, 

o cancelamento do protesto de título, após a quitação da dívida, recai 

sobre o devedor, descabida a indenização por danos morais. (TJ-MG - EI: 

10024077868149002 MG , Relator: José Affonso da Costa Côrtes, Data de 

Julgamento: 07/03/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 15ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 13/03/2013. O autor juntou Carta de Anuência emitida 

pelo Requerido para realizar a baixa, sendo as custa notariais por conta 

deste, uma vez que não comprovou nos autos quando pagou o referido 

débito. Na hipótese dos autos, não há conduta que possa ser tida como 

caracterizadora do dever de indenizar. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001080-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIMAR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 1001080-54.2018.8.11.0006 VISTOS ETC., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR 

proposta por LEIDIMAR FERREIRA DE SOUZA em face de 

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT e 

ESTADO DE MATO GROSSO, em que o autor alega que se inscreveu no 

concurso público para o provimento do cargo efetivo de soldado da Polícia 

Militar, regido pelo Edital de Abertura nº 002/2013 – SAD/SESP/MT, de 18 

de novembro de 2013 e concorreu a uma vaga de Cáceres/MT. Narra que 

o concurso conta com cinco fases: 1ª Exame Intelectual, 2ª Teste de 

Aptidão Física, 3ª Avaliação Psicológica, 4ª Exame Médico-odontológico, e 

5ª Investigação Documental e Funcional. Aduz que foi aprovado até a 4ª 

fase, mas que na 5ª fase foi considerado “não recomendado” pelo motivo 

de “Não se enquadram no item 3, alínea I do mesmo edital, que faz 

referência a idade para inclusão e inscrição para o cargo. Não portador de 

conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária ao exercício do 

cargo”. De tal recomendação, o requerente apresentou recurso, e obteve 

resposta nos seguintes termos: “Nasc. em 20/11/1986. Não atende o item 

3 da alínea L- INDEFERIDO/NÃO RECOMENDADO”. Sustenta que ficou 

surpreso, pois de acordo com o item 12.2 do edital, nessa fase seria 

avaliada a conduta irrepreensível e idoneidade moral necessária ao 

exercício do cargo, e não a idade máxima para ingresso no cargo, e que 

ainda outros dois candidatos do mesmo concurso para o mesmo cargo 

foram classificados mesmo com idade acima do limite permitido. Ao final 

requer a confirmação da antecipação de tutela para o fim de condenar os 

requeridos na obrigação de fazer consistente na inclusão do autor no 

resultado final do concurso na condição de classificado e apto à matrícula 

no curso de formação de soldados a ser realizado. Em sua defesa, a 

primeira requerida (Funcab-Fundação Professor Carlos Augusto 

Bittencourt) arguiu preliminarmente ilegitimidade passiva, e no mérito 

argumenta que o edital é a lei do concurso e vincula a Administração 

Pública e os candidato, e que as inscrições são de inteira 

responsabilidade do candidato, e os candidatos com mais de vinte e cinco 

anos poderão participar de todas as etapas do concurso, entretanto não 

cumprirão o limite de idade e serão eliminados. Em sua contestação, a 

segunda requerida (Estado de Mato Grosso) arguiu preliminar de perda do 

objeto da ação, e no mérito alegou que o requerente faltou com a verdade 

com relação a sua idade, que estava em descompasso com as exigências 

contidas no Edital, não havendo qualquer ilegalidade na decisão 

administrativa que classificou o autor como não recomendado. 

Primeiramente REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 

primeira requerida, posto que é executora do concurso e responsável 

pelos atos praticados no procedimento, sendo, portanto, parte legítima a 

integrar o polo passivo da ação. REJEITO ainda a preliminar de perda de 

objeto arguida pela segunda requerida, uma vez que a homologação do 

resultado final do concurso não induz à perda do objeto da ação proposta 

com a finalidade de aferir ilegalidade praticada em alguma das etapas do 

certame. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE 

PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DO 

CERTAME. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A 

jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a 

homologação do resultado final do concurso não induz à perda do objeto 

da ação proposta com a finalidade de aferir ilegalidade praticada em 

alguma das etapas do certame. Precedentes: AgRg no AREsp 166.474/DF, 

Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31/03/2016; 

AgRg no REsp 1.268.218/AL, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 

01/10/2014; AgRg no AREsp 334.704/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 

Primeira Turma, DJe 13/06/2014. 2. Agravo interno não provido.” (STJ, 

AgInt no AREsp 501.319/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2016, DJe 18/11/2016) Passo ao 

mérito. Tratando-se de matéria que independe da produção de outras 

provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento 
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antecipado da lide, nos termos do artigo 355, incisos I, do Código de 

Processo Civil. É cediço que o Edital é a lei do concurso, vinculando tanto 

a Administração Pública quanto o candidato durante a realização do 

concurso público. Assim, a apreciação pelo Judiciário deve limitar-se 

somente aos critérios da legalidade. O Edital de Abertura nº 002/2013 - 

SAD/SESP/MT, de 18 de Novembro de 2013 traz expressamente os 

documentos a serem apresentados e que compreendem a fase de 

investigação documental e funcional, trazendo ainda a forma que seria o 

resultado da investigação, bem como os prazos para recursos, de forma 

que a não impugnação ao Edital, conclui a sua anuência. De acordo o 

Edital em seu item 3.1: “3.1 Os requisitos básicos para inclusão nos 

cargos são, cumulativamente, os seguintes: (...) L) – ter idade mínima de 

18 (anos), na data de inclusão no cargo, e máxima de 25 (vinte e cinco) 

até a data do encerramento das inscrições;” Cumpre esclarecer que a 

alínea “a” do item 3.2 da norma editalícia é de clareza solar ao dispor que o 

não preenchimento dos requisitos previstos no item 3.1 , impede o 

candidato de ser incluído no cargo, in verbis: “3.2 Estará impedido de ser 

incluído no cargo o candidato que: a) Deixar de comprovar os requisitos 

específicos no subitem 3.1;” É incontroverso que o Requerente possuía na 

data do encerramento das inscrições do certame idade superior a vinte e 

cinco anos, e mesmo sabendo das penalidades para inobservância das 

normas editalícias, prosseguiu no certame, vindo a ser eliminado na fase 

de investigação documental e funcional, pois a banca examinadora 

considerou que houve descumprimento das normas previstas em edital, 

não restando evidenciado vícios ou nulidades no ato administrativo 

praticado. Não merece prosperar a alegação da autora quanto à aplicação 

do disposto na Lei Complementar nº 555/2014, uma vez que quando da 

realização do concurso a regra vigente era outra, qual seja, que a idade 

máxima era de vinte e cinco anos até a data do encerramento das 

inscrições, sendo no caso ato jurídico perfeito pois já consumado segundo 

a lei vigente ao tempo em que se efetuou, e inaplicável a regra expressa 

na referida Lei Complementar. Com relação à arguição de inobservância 

do princípio da isonomia, merece ressalvas, vez que a ilegalidade nos atos 

administrativos que consideraram como “recomendados”, os dois 

candidatos ao mesmo cargo, na mesma fase e que tinha idade superior ao 

limite estabelecido no edital, não enseja direito ao requerente de 

prosseguir no certame. Desta forma, diante das provas carreadas aos 

autos, entendo que a avaliação obedeceu aos critérios editalícios, o qual 

vincula Administração e Candidato. Desse modo, não vislumbro violação 

de direito por parte dos Requeridos em face do Requerente, sendo a 

improcedência da ação medida que se impõe. Pelo exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e consequentemente, extingo 

o processo, com exame de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas. Após o transito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001910-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1001910-88.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUIZ 

FERNANDO DA SILVA MENDES em desfavor de NATURA COSMÉTICOS 

S.A, alegando a autora que pleiteou um crediário para aquisição de artigos 

pessoais, momento em que lhe foi informado da existência de uma 

pendência financeira, que posteriormente constatou ser perante a 

empresa Ré, no valor de R$ 184,22 (cento e oitenta e quatro reais e vinte 

e dois centavos), inserido em 18/12/2015. Aduz que desconhece tal 

contrato, pois não adquiriu os produtos fornecidos pela Ré que 

ensejassem tal valor, devendo, portanto, tratar-se de uma fraude. Ao final 

requer a anulação do negócio jurídico e a declaração de inexigibilidade do 

débito, bem como a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. REJEITO o pleito da autora que 

em sua impugnação à contestação pugnou pela necessidade de perícia 

grafotécnica. Cediço que o art. 370, do Código de Processo Civil, imputa 

ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas 

pelas partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem 

desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO o pedido da autora. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos ficha 

cadastral do autor, sendo possível comprovar a extrema semelhança das 

assinaturas com as lançadas nos documentos trazidos com a inicial e no 

Termo de Audiência, independentemente da realização de prova pericial 

(art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE), além de nota fiscal 

de pedidos, telas comprobatórias dos débitos não quitados pela autora e 

que ensejaram a negativação. Outrossim, não há nos autos notícia de 

furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

É o que orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 
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inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido 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. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamante não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 0DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012169-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DE SOUZA REIS JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT0003884A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8012169-23.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por THULIO SANTOS MOTA em desfavor 

de FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA em face de 

OSMAR DE SOUZA REIS JUNIOR, alegando que autorizou o Requerido a 

vender um trator no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil Reais), cuja 

comissão sobre a venda seria de 3%. No entanto, no dia 04.07.2016 

recebeu a transferência no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil) 

correspondente à venda do trator; inferior à quantia acordada 

verbalmente. Ademais, está em posse do Requerido um roçadeira que era 

para ser vendida pelo montante de R$ 8.000,00 (oito mil Reais), no entanto, 

o Requerido não devolveu o bem nem vendeu. Assim, é credor do 

Requerido no montante de R$ 11.160,00 (onze mil e cento e sessenta 

Reais). O Requerido, em sua contestação, arguiu preliminar de 

incompetência territorial, nos termos do artigo 4º, inciso I e II da Lei 

9099/95, que por sua vez foi impugnada pelo autor sob o argumento que 

trata-se de relação de consumo. Contudo, em análise à inicial, observo 

que esta retrata pleito de cobrança, consubstanciada em percentual sobre 

a venda (corretagem). Portanto, no presente caso não há qualquer 

hipótese de ajuizamento da ação no domicílio do autor, seja for previsão 

legal, seja por eleição de foro, sendo a extinção do feito sem resolução do 

mérito medida que se impõe. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos artigos 51, III da Lei 9099/95. 

Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007345-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR LEITE DE LARA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007345-09.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por DEVAIR LEITE DE LARA JUNIOR em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não comprou pela 

internet, não contratou os serviços da Requerida, no entanto, esta inseriu 

seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor R$ 

137,03 (cento e trinta e sete Reais e três centavos). No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante de 

negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia incompatível 

com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a 

comprovar a negativação pela Requerida. A requerida suscitou preliminar 

ausência de comprovante de endereço em nome da autora. Contudo, 

ainda que a parte autora precisasse juntar comprovante de endereço em 

seu nome, verifico que a contestação trouxe aos autos elementos 

suficientes para julgar o mérito do feito no estado em que se encontra. 

Assim, REJEITO a presente preliminar e passo a análise do mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 
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corroborando que inexiste fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007214-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BAPTISTA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007214-34.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOAO BAPTISTA DE 

CAMPOS em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora que não realizou 

compras, não adquiriu produtos pela internet, muito menos contratou os 

serviços, nem possui qualquer relação jurídica com a empresa Reclamada. 

Aduz que teve seu nome inserido pela reclamada no cadastro de 

devedores pela requerida no valor de R$187,84 (cento e oitenta e sete 

reais, e oitenta e quatro centavos), em 09/06/2017 gerado em tese sob o 

número de contrato 0285005102, impossibilitando que o autor realizasse 

compras no comércio local, e em contato com a requerida não obteve êxito 

em resolver a situação. Ao final requer a declaração de inexistência de 

débito, a exclusão do nome do cadastro de devedores e condenação da 

requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em sua contestação a requerida pugnou pela intimação da parte 

autora para apresentar comprovante de endereço, sob a alegação de que 

tal documento não estava nos autos. Entretanto, pela simples análise dos 

documentos juntados com a inicial, é possível constatar que o 

comprovante de endereço em nome da parte autora foi devidamente 

juntado com a inicial, razão pela qual INDEFIRO o pleito da requerida. 

REJEITO o pleito da Requerida no que concerne à juntada de documento 

original que comprove a inscrição do nome da parte autora no cadastro 

restritivo de crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o deferimento 

de tal pedido é excesso de burocracia que não se coaduna com os 

princípios que regem as ações demandadas no Juizado Especial. REJEITO 

o pleito da autora que em sua impugnação à contestação pugnou pela 

necessidade de perícia grafotécnica. Cediço que o art. 370, do Código de 

Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção 

das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando aquelas que se 

mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO o pedido da autora. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato 

assinado pelo autor, sendo possível comprovar a extrema semelhança 

das assinaturas com as lançadas nos documentos trazidos com a inicial e 

no Termo de Audiência, independentemente da realização de prova 

pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE), além de 

relatório de chamadas, histórico de pagamento e telas comprobatórias dos 

débitos não quitados pela autora e que ensejaram a negativação. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que orienta a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - 

APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS 

DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO BANCÁRIO NÃO 

IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO 

PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o consumidor efetua 

pagamento por meio de depósito bancário não identificado, isto mais de 03 

(três) anos após o vencimento da obrigação e não comprova que 

comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade 

pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do valor da 

obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido 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. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamante não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 0DECIDO: Julgar 
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IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006178-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA OAB - MT14964/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006178-54.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA em 

desfavor de CLARO S.A, alegando que ao tentar realizar compras na 

modalidade crediário, foi informado que não poderia, pois a Requerida 

havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no 

valor de R$ 99,20 (noventa e nove Reais e vinte centavos). No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. A 

requerida suscitou preliminar ausência de comprovante de endereço em 

nome da autora. Contudo, ainda que a parte autora precisasse juntar 

comprovante de endereço em seu nome, verifico que a contestação 

trouxe aos autos elementos suficientes para julgar o mérito do feito no 

estado em que se encontra. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

corroborando que inexiste fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido contraposto 

nos termos do artigo 8º §1º da Lei 9099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006425-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA OAB - MT14964/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006425-35.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por RENAN RODRIGUES DOS SANTOS em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que ao tentar realizar 

compras no comércio local, foi informado que a Requerida havia inserido 

seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor R$ 

101,97 (cento e um Reais e noventa e sete centavos). Entretanto, a 

negativação é indevida, pois não tem nenhuma pendencia financeira com a 

mesma. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

corroborando que inexiste fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 
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entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE PANTALEAO DA SILVA (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)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000035-49.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JUCILENE 

PANTALEÃO DA SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando que ao tentar realizar compras no comércio local, foi informado 

que a Requerida havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito. 

Entretanto, a negativação é indevida, pois desconhece o débito em 

questão. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial, pois, a mesma preenche os requisitos do artigo 319 do CPC. Rejeito 

o pedido da Requerida de juntada original do comprovante de negativação, 

uma vez que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do 

juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

corroborando que inexiste fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007309-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007309-64.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIZETE OLIVEIRA DE 

JESUS em desfavor de TELEFONICA DATA S.A., alegando a autora que 

não realizou compras, não adquiriu produtos pela internet, muito menos 

contratou os serviços, nem possui qualquer relação jurídica com a 

empresa Reclamada. Aduz que teve seu nome inserido pela reclamada no 

cadastro de devedores pela requerida no valor de R$ 80,87 (Oitenta reais 

e oitenta e sete centavos), em 10/10/2013 gerado em tese sob o número 

de contrato 2125527876, impossibilitando que o autor realizasse compras 

no comércio local, e em contato com a requerida não obteve êxito em 

resolver a situação. Ao final requer a declaração de inexistência de 

débito, a exclusão do nome do cadastro de devedores e condenação da 

requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em sede de preliminar, o Reclamado arguiu falta de interesse de 

agir da Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela 

conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na 

provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se 

inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial 

postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido binômio 

socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 
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termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. No mérito, a requerida alega que em análise ao sistema 

da requerida, restou verificada que a contratação da conta a qual ensejou 

a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se deu primeiramente na 

modalidade pré-paga e que posteriormente ocorreu a migração para a 

modalidade pós paga, e que por mera liberalidade a parte autora deixou de 

pagar as suas faturas, deixando em aberto as faturas que ensejaram na 

negativação de seu nome. Ocorre que o Requerido apresentou telas 

comprobatórias e histórico de pagamento realizado pela parte autora, e 

não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à ausência de 

contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da 

contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação 

telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. Dessa 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do autor 

junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva 

inadimplência. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o 

exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011481-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MIRANDA PANTALEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 8011481-61.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA proposta por ANDERSON MIRANDA PANTALEÃO em 

desfavor de BANCO ITAUCARD S/A, alegando que desconhece o débito 

com o Requerido que ensejou o lançamento de seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. No presente, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Desta feita, o Requerido, em sua contestação, sustenta 

que a parte autora contratou seus serviços, demonstrando 

suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos autos diversos 

documentos, dentre eles, a Proposta de Contratação de Serviços 

devidamente assinado pela parte Autora. A parte Requerida colaciona, 

ainda em peça de defesa, as faturas que comprovam a utilização de 

valores em cartão de crédito em estabelecimentos no município de 

Cáceres/MT. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento de fatura de 

cartão de crédito até o vencimento, restando inadimplente com a mesma, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor da parte 

Autora. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de 

seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem 

do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que a parte autora não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que a requerida faz prova da contratação. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTES os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte 

Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Julgo 

improcedente o pedido contraposto nos termos do artigo 8º da Lei 

9099/95. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada 

eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao juiz togado 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006041-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BATISTA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006041-72.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALESSANDRO 

BATISTA SANTIAGO em desfavor de BANCO SANTANDER S/A, alegando 
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que desconhece o débito com o Requerido que ensejou o lançamento de 

seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. No presente, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido colaciona, em peça de defesa, 

faturas de cartão de crédito em nome do Requerente, sendo possível a 

verificação de diversas compras realizadas em estabelecimentos 

comerciais do município de Cáceres/MT. No que tange à ausência de 

contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da 

contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação 

telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação do cartão de crédito 

pelo Requerente, no dia 05/11/2013, via "TELEMARKETING" do Requerido, 

conforme áudio de chamada colacionada aos autos (id. 12014560). 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Requerente, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005967-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RHENNO DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1005967-18.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por RHENNO DA SILVA 

DUARTE em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.,, alegando que 

desconhece o débito com o Requerido que ensejou o lançamento de seu 

nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. No presente, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Em que pese a alegação do Requerente 

de que “jamais havia contraído dívida com a o banco Requerido, bem como 

não teria firmado contrato que pudesse gerar o suposto débito discutido 

nos autos”, o Requerido comprova os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, trazendo, aos autos, provas robustas da contratação 

efetuada. Desta feita, o Requerido, em sua contestação, sustenta que a 

parte autora contratou seus serviços, demonstrando suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos diversos documentos, 

dentre eles, a “Proposta Completa para Emissão de Cartões de Crédito” 

devidamente assinado pela parte Autora. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento de fatura de cartão de crédito até o vencimento, restando 

inadimplente com a mesma, deste modo, não há o que se falar em dano 

moral em favor da parte Autora. Havendo demonstração inequívoca da 

culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade 

do fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, 

II, da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme 

a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas 

de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que 

deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim 

ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede 

de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois 

bem, percebe-se claramente da exordial que a parte autora não cumpriu 

seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a 

verdade dos fatos, vez que a requerida faz prova da contratação. Da 

mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele 

que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 – o Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Sentença publicada eletronicamente. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença ao juiz togado para homologação, na forma 

do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Victor 

Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 
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requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005277-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005277-86.2017.8.11.0006. REQUERENTE: NATALINA FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral 

da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do 

Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá 

ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a 

secretaria da vara com a expedição de alvará para levantamento integral 

dos valores depositados, devendo serem transferidos para a conta já 

indicada pela parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 1 de agosto 

de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011445-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DE CARVALHO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011445-19.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZA DE CARVALHO 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 1 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003779-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (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)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003779-86.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ANA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto 

nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 

68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria 

da vara com a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 1 de agosto de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003907-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DE SALES (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)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003907-09.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JESSICA DE SALES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto 

nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 

68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria 

da vara com a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 1 de agosto de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012001-31.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL XAVIER DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMP TOSHIBA S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA CARLA SALSMAN OAB - SP0174477A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012001-31.2010.8.11.0006. REQUERENTE: JOEL XAVIER DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: SEMP TOSHIBA S A Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) 

dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvarás para 

levantamento integral dos valores depositados, na forma descrita na 

petição de id. 11963344, devendo serem transferidos para as contas já 

indicadas pela parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 1 de agosto 

de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010832-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010832-96.2016.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITA SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto 

nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 

68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria 

da vara com a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 1 de agosto de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 235940 Nr: 5187-61.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEDISON LINO FIUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:23231/PR

 Vistos etc, I - Cumpra-se conforme deprecado. II - Designo Audiência de 

Instrução para o dia 23/10/2018, às 17h00. III - Comunique-se o Juízo 

Deprecante acerca da data e horário designados para a realização da 

referida audiência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 235940 Nr: 5187-61.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEDISON LINO FIUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:23231/PR

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo Audiência de Instrução para o dia 23/10/2018, às 17h00.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

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

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 234840 Nr: 4445-36.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 ANTE O EXPOSTO e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia 

e via de consequência, ABSOLVO o denunciado FRANCISCO SILVA 

NETO, das imputações a que se sujeitou nestes autos, o que faço com 

fulcro no artigo 386, VII do CPP.Em razão da absolvição, sirva a esta 

sentença como ALVARÁ DE SOLTURA, para colocar em liberdade o 

denunciado FRANCISCO SILVA NETO, brasileiro, filho de Nestor Silva e 

Clair Pereira Silva, se por outro motivo não deva permanecer preso, BEM 

COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO, para ciência dos termos da presente 

sentença, devendo o sr. Oficial de Justiça certificar tal ato.Após o trânsito 

em julgado, feitas as anotações, comunicações e baixas de estilo, 

arquive-se.P.R.I.C.Cáceres, 1 de agosto de 2018.Graciene Pauline Mazeto 

Corrêa da Costa Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 207856 Nr: 8558-04.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CARVALHO DA SILVA JUNIOR, 

CHARLES HENRIQUE DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Autos n° 8558-04.2016.811.0006 – Cód. 207856

Vistos.

Ante o contido na certidão de fls. 143, intime-se a defesa para se 

manifestar, bem como para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente 

endereço residencial do indiciado Pedro Carvalho da Silva Júnior.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 236836 Nr: 5802-51.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: M. V. S. P., VALDIRENE MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o patrono do requerente para regularizar a atuação profissional 

nos autos, juntando ao mesmo instrumento de procuração outorgado pelo 

menor, representado por sua representante legal.

Realize-se estudo psicossocial, no prazo de 15 (quinze) dias, verificando 

a equipe técnica do fórum se o menor encontra-se aos cuidados da sra. 

Valdirene Marques da Silva.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 185209 Nr: 5352-16.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL MEDEIROS DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Destarte, julgo procedente a denúncia para CONDENAR Raphael Medeiros 

do Amaral nas sanções do art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97.Passo à 

dosimetria da pena.O réu é primário. Sua conduta social não foi 

desabonada. Na falta de mais dados, tenho sua personalidade como 

normal. A motivação não refoge a espécie. Não vislumbro circunstâncias e 
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consequências que extravasem às inerentes ao tipo penal. A vítima em 

nada contribuiu para a ocorrência do crime. A reprovabilidade da conduta 

ficou dentro da ordinária. Atento aos vetores judiciais, arbitro a pena-base 

em 2 (dois) anos de detenção, a qual torno definitiva ante a ausência de 

outras modificadoras.Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código 

Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas 

de direitos a ser fixada pelo juízo da execução penal.Caso necessário, o 

regime de cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser o aberto, 

nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.Ainda há previsão 

da pena cumulativa de suspensão ou proibição de se obter a permissão 

ou a habilitação para dirigir veículo automotor. No caso o réu possuía CNH, 

pelo que a pena deve ser de suspensão da habilitação. Observando os 

parâmetros do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, tenho como 

adequada a proibição pelo prazo correspondente a metade da pena 

restritiva de liberdade, ponderando as circunstâncias já referidas. Dessa 

maneira, decreto a suspensão da habilitação do réu para dirigir veículo 

automotor pelo prazo de 01 (um) ano.Diante da substituição das penas, 

não há que se cogitar de prisão cautelar do réu.Custas pelo 

condenado.Com o trânsito em julgado: a) lance-se o nome do réu no rol de 

culpados; b) oficie-se ao TRE; c) remetam-se as peças necessárias a 

formação do PEC à Vara de Execuções Criminais; d) por fim, 

arquive-se.Sentença publicada e registrada de imediato.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 218926 Nr: 6304-24.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MACHADO BATISTA, WIGOR ALVES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Visto.

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 

21/02/2018, às 14h15min, 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.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado para comparecer à audiência designada 

acompanhado 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.: 218926 Nr: 6304-24.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MACHADO BATISTA, WIGOR ALVES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Autos n° 6304-24.2017.811.0006 – Cód. 218926

Visto.

Proceda o Sr. Gestor a juntada do mandado de citação do indiciado Wigor 

Alves de Souza, devidamente cumprido.

Após, à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4162 Nr: 250-17.1995.811.0005

 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): Sebastião Detomin Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galiana Campos Castro - 

OAB:8858/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.: 91352 Nr: 35-74.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Assoc.Centro Norte do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Casa Nova Diamantino Ltda, 

Noemia Nery Soares

 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 

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.: 95604 Nr: 2848-74.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Antonio Moura Junior

 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. 179/181.

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

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5226 Nr: 440-43.1996.811.0005

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

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Edgar Biolchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MENGARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Biolchi - OAB:3.536-B, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624
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 Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente para dar andamento no feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107528 Nr: 1415-64.2016.811.0005

 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): Juarez Dias de Santana

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

OAB:6171

 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.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1081 Nr: 335-95.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A - Sob intervenção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albertino Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 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.: 10931 Nr: 904-28.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Sidney Bettio, Vilce Bezerra de Souza Bettio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Sacotem Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Air de Carvalho Marques - 

OAB:157350/SP, José Antonio Puppin - OAB:135.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudenir Pigão Michéias 

Alves - OAB:97.311-SP, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-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(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.Sem prejuízo do exposto, 

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.Expeça-se a Certidão Judicial 

Comprobatória da Dívida, cujas expensas serão a cargo do requerente, 

visto que o TJMT não tem convênio com o Serajud.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4968 Nr: 181-87.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederceu Selvino Schaedler, Anadir Lucia 

Facco Schaedler, Ercilio Vili Schaedler, Dimas Gardin Rubert

 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 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27386 Nr: 1462-24.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mara Regina Visnardi Gianesini

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 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.: 108451 Nr: 1788-95.2016.811.0005

 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): Fabirlene Souza Batista - ME, Fabirlene Souza 

Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 12560, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15.445, Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A

 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 
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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.: 42749 Nr: 3477-24.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodoeste Implementos de Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olice Bertoldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura S. Cavallari 

Rezende - OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/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 das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31700 Nr: 201-53.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.G. Soares Cunha-ME, Sebastiana das 

Graças Soares Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 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.: 13156 Nr: 1095-39.2001.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marly Rodrigues Soares de Arruda - ME, Katia 

Ferreira da Silva Rodrigues, Tarcízio Rodrigues da Cruz

 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: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 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.: 5205 Nr: 293-17.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MENGARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95036 Nr: 2418-25.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->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 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) 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.Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de inclusão 

do nome da parte devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 

782 do CPC/2015.Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, 

cujas expensas serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem 

convênio com o Serajud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107868 Nr: 1544-69.2016.811.0005

 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): Carlos Alberto Nunes de Almeida.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 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.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12318 Nr: 247-52.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Financeira S/A - Crédito Finaciamento e 

Investimento, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marly Rodrigues Soares de Arruda - ME

 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

 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 
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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.: 5929 Nr: 394-88.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - Massa 

Falida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária São Tiago Ltda, Egidio Frederico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Franciscato 

Sanches - OAB:MT 2.32l-B, Valdecir Errera - OAB:MT 3.365-A

 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.: 92210 Nr: 705-15.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transmg Ltda - ME, Luiz Carlos Gaino, Josileiza 

de Souza Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 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.: 36244 Nr: 1126-15.2008.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Antonio D'Agostini, Silvana Benvegnu 

Guedes D'Agostini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Ana Carolina de Figueiredo Munari - OAB:203.856 SP, 

Kelly de Souza Santana (Estagiária ) - OAB:8.884-E, Marcos Vinício 

do Nascimento (Estagiário) - OAB:10.606-E, Sélia Borges de Morais 

- OAB:10.226, Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar Sbaraini 

Bergamaschi Bertol - OAB:31.466/RS, Rosana Antonio Simonetti - 

OAB:55.571/RS

 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.: 32680 Nr: 994-89.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fátima Maria da Silva, Adão Gomes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:OAB/MT 

19.081, 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.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.: 108542 Nr: 1840-91.2016.811.0005

 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): Marcia de Oliveira Lima e Silva ME, Francisco 

Jaime Vasconcelos Santos, Marcia de Oliveira Lima e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Jaime 

Vasconcelos Santos - OAB:9569/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.: 82942 Nr: 1783-49.2011.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Blen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:84206/SP, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/O

 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.: 23969 Nr: 1931-07.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária São Lucas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Júnior - 

OAB:2615 - MT, Marcelo Zandonadi - OAB:4266

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 
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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.: 11745 Nr: 1715-85.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivalter de Almeida Queiroz

 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: José Ely Queiroz - 

OAB:3751/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.: 89221 Nr: 1561-13.2013.811.0005

 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): Bau Transportes Ltda ME, Fabio Junior Veiga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos André Honda Flores - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dê cumprimento a r. decisão de fls. 178/183.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106534 Nr: 1004-21.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graniel Industria e Comercio de Alimentos 

Ltda,, Elton Arena Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560/0, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro 

- OAB:15.445, Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:5308/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.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107075 Nr: 1215-57.2016.811.0005

 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): Patricia Vila Nova Correa

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

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB 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.: 5156 Nr: 9-09.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maschietto Implementos Agrícula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manrique & Cia Ltda, Ivandir de Souza 

Manrique

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 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.: 108977 Nr: 2067-81.2016.811.0005

 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: JKA, RCA, Alexandra Fernandes Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108093 Nr: 1651-16.2016.811.0005

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adjarma Souza Pinto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e determino as seguintes 

providências:Intime-se a parte exequente para juntar a planilha atualizada 

do débito.DEFIRO o pedido de busca de endereço via 

‘Bacenjud’.Aportando a planilha e a busca, CITE-SE o executado, para que, 

no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), 

acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 
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em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de 

integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela 

metade, cientificando-o, ainda, a parte devedora de que dispõe do prazo 

de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de devedor, 

independente da segurança do Juízo.Não sendo efetuado o pagamento e, 

desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda 

via do mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados 

pelo exequente ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a 

garantia da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o executado dos atos praticados. (§ 1º, art. 

829, CPC).Proceda-se a retificação no Sistema Apolo, eis que o feito 

processa-se em Ação de Execução.Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 86120 Nr: 1646-33.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Lucivalte Almeida de Queiroz, Eliana 

Muriana de Queiroz

 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:

 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):ELIANA MURIANDA DE QUEIROZ

Localidade: RUA ALMIRANTE BATISTA DAS NEVES Nº 1169- 

DIAMANTINO

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO

Nº CDA: 2009/7019

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1937 Nr: 409-62.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Joaquim de Brito, Elmar 

Schimmelpfennig, Lazaro Modesto da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Pinheiro de Freitas - 

OAB:MT-3591

 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.Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de inclusão 

do nome da parte devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 

782 do CPC/2015.Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, 

cujas expensas serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem 

convênio com o Serajud.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4257 Nr: 528-81.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceval Centro Oeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Pessoa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a busca 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.

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

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103191 Nr: 3063-16.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de 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): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 2007 Nr: 1029-64.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ester Maranha Cupini Perazza, Marcos Ivan 

Perazza

 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:

 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):MARCOS IVAN PERAZZA

Localidade:RUA DAS AROEIRAS, NOVO DIAMANTINO, DIAMANTINO

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO

Nº CDA: 2009/7019

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 87044 Nr: 2744-53.2012.811.0005

 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: Aristides Roberto de Oliveira.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Aldemir Menezes Tanan, Eunice 

Rodrigues Tanan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsino estes autos para intimação do autor para requerer o que de 

direito no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 28096 Nr: 1963-75.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Ferreira Mendes Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de 

Andrades - OAB:6730/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s):MARCIO MENDES

Localidade: AV. MIGUEL ABIB, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: PENHORA

 Nº CDA: 2009/7019

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 14281 Nr: 430-86.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simão Alonso de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Práticas Jurídicas 

da UNEMAT-Câmpus de Diamantino/MT - OAB:

 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):SIMÃO ALONSO DE OLIVEIRA

Localidade: DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DA PENHORA RENAJUD

Nº CDA: 2009/7019

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 5064 Nr: 375-53.1993.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 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):MARCOS IVAN PERAZZA

Localidade: RUA DAS AROEIRAS, NOVA DIAMANTINO - DIAMANTINO=

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO

Nº CDA: 2009/7019

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 2442 Nr: 534-88.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivete Terezinha Salton Mello

 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:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Exequente: Banco do Brasil S/a., CNPJ: 

00000000134392, brasileiro(a), Endereço: Rua João Batista de Almeida,, 

Bairro: Centro, Cidade: Diamantino-MT

Providência a ser adotada pela parte:para dar andamento ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 

1º e § 2º, do NCPC).

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Marilza Aparecida Raimundo Kroling-Técnica 

Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 37645 Nr: 2478-08.2008.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Dreher, Helena Maria Castoldi Dreher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Souza, Nelson Luiz Meneghetti, 

Gaspar Heck, Edileuza Nunes Meneghetti, Ruth Zhan, Annita Rehpam 

Zhan, Geralda Tonhon de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Marcondes e Melo - 

OAB:OAB/MT 14214, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849, Rodrigo 

Schwab Mattozo - OAB:OAB/MT 5849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Eder Pereira de Assis - OAB:8066/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s):JOSÉ SOUZA e OUTROS

Localidade: Rua das Araucárias, Novo Diamantino, DIAMANTINO

Finalidade da Diligência: Citação

Nº CDA: 2009/7019

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 128249 Nr: 2206-62.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Industria Gráfica Centenário Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cafezão Indústria e Comércio Ltda, José 

Carlos Giangarelli Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Medeiros Tonini 

Sanches - OAB:211.873/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a 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, para citação 

no endereço do bairro Novo Diamantino, cidade de Diamantino-MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 111773 Nr: 3612-89.2016.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dow Agrosciences Sementes & Biotecnologia Brasil 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agripar Comércio e Representação de 

Defensivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Luciano Manzano Junior - 

OAB:8.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ORSO - OAB:16075, 

Gastão Batista Tambara - OAB:12.529-A, LUIS ARMANDO SILVA 

MAGGIONI - OAB:14.733-A, Rafael Soares Martinazzo - OAB:9.925-B

 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):AGRIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

Localidade:LOCAL DENOMINADO SANTOS, MUNICIPIO DE DIAMANTINO - 
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MT

Finalidade da Diligência: AVALIAÇÃO

Nº CDA: 2009/7019

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 126879 Nr: 1612-48.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcinei Fernandes da Silva, Evandro José 

Santana Moreira, Nilson Ferreira de Arruda, Sandro Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14.783, Marcos 

Wagner Santana Vaz - OAB:14783

 Autos n. 1612-48.2018.811.0005

Código n. 126879

 DESPACHO

Vistos etc.

Certifique-se a escrivania acerca da citação do acusado SANDRO 

FERREIRA.

 Ante o teor do pedido de fls. 165/166, dê-se vista ao MPE.

Às providências.

 Diamantino/MT, 01 de agosto de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125201 Nr: 901-43.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Teodoro de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549, Silvana Moraes Valente - OAB:7139

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 30 de julho de 2018, às 17h30.

Código n. 125201

Autos n. 901-43.2018.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Samuel Teodoro de Paula

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; o representante do 

Ministério Público, Dr. Daniel Balan Zappia; a advogada Silvana Moraes e o 

acusado Samuel Teodoro de Paula.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas. Ausentes as 

testemunhas Ricardo Rodrigues Lima e Washington Silva Duarte, eis que 

não estão lotados na Superintendência Regional/MT, conforme informado à 

fl. 110. Pela acusação: “MM. Juiz, insisto na inquirição das testemunhas 

Ricardo Rodrigues Lima e Washington Silva Duarte”. Pela Defesa: nada foi 

dito.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Abra-se vista ao Ministério Público para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o endereço atualizado das testemunhas Ricardo 

Rodrigues Lima (PRF) e Washington Silva Duarte (PRF). No mais, designo 

audiência de continuação para o dia 13 de setembro de 2018, às 14h30. 

Às providências. NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, _________ 

Katiele Carriel, Assessora de Gabinete I.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Daniel Balan Zappia

Promotor de Justiça

Silvana Moraes

Advogada

Samuel Teodoro de Paula

 Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 96878 Nr: 80-44.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Godoi Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Código n. 96878

DECISÃO

Vistos, etc.

Não há óbice ao requerimento formulado pelo Diretor da Cadeia Pública de 

Diamantino-MT às fls. 236/237.

Portanto, expeça-se ofício ao Juízo competente da Comarca de Nova 

Mutum – MT solicitando anuência para transferência do recuperando 

EDSON GODOI ALVES, mediante permuta com um dos presos indicados à 

fl. 237, para cumprimento da pena imposta.

 Instrua-se o ofício com cópia do requerimento de fls. 236/237.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Às providências.

 Diamantino/MT, 1 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 96879 Nr: 81-29.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson França dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Código n. 96879

DECISÃO

Vistos, etc.

Não há óbice ao requerimento formulado pelo Diretor da Cadeia Pública de 

Diamantino-MT às fls. 234/235.

Portanto, expeça-se ofício ao Juízo competente da Comarca de Nova 

Mutum – MT solicitando anuência para transferência do recuperando 

ALISSON FRANÇA DOS SANTOS, mediante permuta com um dos presos 

indicados à fl. 235, para cumprimento da pena imposta.

 Instrua-se o ofício com cópia do requerimento de fls. 234/235.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Às providências.

 Diamantino/MT, 1 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 93412 Nr: 1509-80.2014.811.0005

 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: Valmir Rodrigues Amador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Honorato Rodrigues Amador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruth Aiardes - OAB:OAB/MT nº 

15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 93412

DECISÃO

Vistos, etc.

Defiro os pedidos de fls. 371/375.

Expeçam-se os competentes alvarás judiciais para levantamento da 4ª 

parcela do acordo, observando-se os dados bancários indicados.

No mais, se a cota-parte do maior incapaz referente à 1ª, 2ª e 3ª parcelas 

ainda estiver depositada na conta única vinculada a estes autos, autorizo, 

desde já, a transferência para a conta corrente judicial n. 30314-3, 

agência n. 0787-0, de titularidade do maior incapaz, mediante alvará 
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judicial.

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.: 80050 Nr: 2441-10.2010.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Dias de Jesus Junior, Francisco 

Ferreira Camacho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Faust - OAB:12641-MT, 

Fernando Henrique Ferreira Nogueira - OAB:5.888 - MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 30 de julho de 2018, às 16h15.

Código n. 80050

Autos n. 2441-10.2010.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Francisco Ferreira Camacho

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; o representante do 

Ministério Público, Dr. Daniel Balan Zappia; o representante da Defensoria 

Pública, Dr. Moacir Gonçalves Neto, o advogado, Dr. Alan Faust.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas. O advogado 

presente e o Ministério Público fizeram alegações quanto ao andamento do 

feito, nos termos registrado em sistema de áudio e vídeo anexo. 

Registre-se que a gravação observou o disposto no Provimento 71/2008 

da Corregedoria Geral da Justiça.

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Converto audiência em diligência e determino que a Sra. 

Gestora Judicial certifique nos autos acerca do cumprimento da carta 

precatória expedida à fl. 390. Empós, volte-me concluso para análise e 

apreciação das alegações contidas no CD anexo. Às providências. NADA 

MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata 

por mim redigida e saem intimados, _________ Katiele Carriel, Assessora 

de Gabinete I.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Daniel Balan Zappia

Promotor de Justiça

Moacir Gonçalves Neto

 Defensora Pública

Alan Faust

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 112532 Nr: 3981-83.2016.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinéia da Silva Camargo - EPP, Rosinéia da 

Silva Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O, KARINA DE SOUZA CORREIA - OAB:21122/O

 Código n. 112532

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.

Executados: Rosinéia da Silva Camargo EPP e Outros.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de ação de execução fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ROSINÉIA DA SILVA 

CAMARGO e ROSINÉIA DA SILVA CAMARGO EPP, já qualificados nos 

autos.

Com a inicial de fl. 04, vieram os documentos de fls. 05/06.

O exequente, em petição e documentos de fl. 34/36, requereu a extinção 

do feito, ante a quitação do débito referente à CDA 201510991.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

Compulsando os autos, verifico que os executados efetuaram a quitação 

integral do débito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, na 

forma do artigo 924 , inciso II, do Código de Processo Civil.

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 art. 39 da Lei n. 6.830/1980.

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

Diamantino/MT, 30 de julho de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 34183 Nr: 2422-09.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Guilherme Júnior

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Guilherme Júnior - 

OAB:2615 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Regina Souza Ramos 

- OAB:Procuradora

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que, se manifeste acerca da planilha do calculo de fls. 250, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 5757 Nr: 60-15.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EST(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Katia 

Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:8107

 Código n. 5757

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por EDUARDO 

SCHIMTT TEREZIO em face de ADINAI TEREZIO DA CRUZ, já qualificados 

nos autos.

Com a inicial de fls. 02/05, vieram os documentos de fls. 06/08.

O exequente, em petição de fl. 105, requereu a extinção do feito, ante a 

quitação do débito.

Breve relato. Decido.

Diante da manifestação do Exequente informando que o Executado 

adimpliu integralmente o débito, a extinção da presente execução é medida 

que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução de 

alimentos, na forma do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos.

Sem custas, ex vi artigo 39 da Lei n. 6.830/1980.

 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 LEITE

Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 122242 Nr: 4240-44.2017.811.0005
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 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLB, LCdOLB, VBdA, ISdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, e 

DEFIRO a guarda definitiva da criança VITÓRIA SOUZA DOS ANJOS em 

favor dos requerentes Sr. MARCOS LACERDA BORGES e Sra. LUCIANA 

CARLA DE OLIVEIRA LACERDA BORGES, nos termos do art. 167 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Por consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.Nos termos do art. 32 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, lavre-se o termo de guarda definitiva, assumindo os 

requerentes a responsabilidade de bem e fielmente desempenhar o 

encargo, sob pena de revogação, nos termos do art. 35 do mesmo 

Diploma Legal.Sem condenação em custas e honorários.Após o trânsito 

em julgado e com as formalidades legais, ciente o Ministério Público, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.P. R. I. 

Cumpra-se

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012621-75.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS COSTA (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 O PROCURADOR DA EXECUTADA PARA INFORMAR DADOS 

BANCARIOS PARA EXPEDIR ALVARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-96.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, para no prazo legal informar o 

endereço atualizado da promovida. Conforme correspondências 

devolvidas ID 14290137 e 14519199.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010085-96.2009.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSANA ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS VARZEA GRANDE LTDA 

(EXECUTADO)

 

Intimação para a advogada do Polo Ativo, para manifestar no prazo legal 

acerca da devolução da Carta Precatória ID 14520853.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-78.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

 

Nesta data envio intimação para o recorrido querendo apresentar 

contrarrazões recursais no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-96.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE CARDOSO DA SILVA (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)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 26/09/2018 às 08hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000151-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANETE RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000151-24.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: JOSE RENATO CABRAL 

EXECUTADO: LUZIANETE RODRIGUES Vistos, etc. Intime-se o exequente 

para se manifestar quanto a petição da parte executada de id. 14026907 - 

pág. 1/4, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Diamantino, 02 de agosto de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011020-05.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARI GALESKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT0008660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER PUPULIN (EXECUTADO)

ELZA SALETE GUYSS PUPULIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011020-05.2010.8.11.0005. EXEQUENTE: ARI GALESKI EXECUTADO: 

ELZA SALETE GUYSS PUPULIN, WANDER PUPULIN Vistos, etc. Expeça-se 

mandado para avaliação do imóvel penhorado nos autos. Após, intime-se 

os interessados para que se manifestem quanto à avaliação, no prazo de 

05 dias. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para que apresente o 

cálculo atualizado da dívida e informe se possui interesse na adjudicação 

do imóvel, no mesmo prazo. Cumpra-se. Diamantino, 02 de agosto de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-20.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0011592A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010124-20.2014.8.11.0005. REQUERENTE: JOELMA DIAS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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, 02 de agosto de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-81.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE CARDOSO DA SILVA (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)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 26/09/2018 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: 1000769-66.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE CARDOSO DA SILVA (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)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 26/09/2018 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: 1000784-35.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO OAB - MT8256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO NEGRIJO VELOZO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 26/09/2018 às 10hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-56.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010152-56.2012.8.11.0005. REQUERENTE: VANESSA PIVATTO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença em que a parte exequente executa a multa diária em razão do 

descumprimento da tutela antecipada, requerendo bloqueio online via 

sistema Bacenjud. Decido. A multa é tratada no artigo 537 do CPC: “Art. 

537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na 

fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de 

execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que 

se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade 

da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou 

insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial 

superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”. Sem 

delongas, é nítido que a multa alcançou valor maior que a obrigação 

principal, o que não é admitido, de forma que deve ser reduzida pelo 

magistrado, de ofício ou a requerimento do interessado, visando evitar o 

enriquecimento sem causa de uma das partes, coadunando o valor com o 

princípio da proporcionalidade, evitando-se valor exorbitante. Nesse 

sentido: “AgRg no REsp 1096184 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2008/0227078-7. Relator(a) Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES (1141). Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA. 

Data do Julgamento 10/02/2009. Data da Publicação/Fonte DJe 11/03/2009. 

Ementa PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. 

FGTS. AGRAVO.DE INSTRUMENTO. FASE DE EXECUÇÃO. ASTREINTES. 

REDUÇÃO EM BUSCA DE.PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. 1. Agravo regimental interposto por Jorge Oliveira 

Rodrigues contra.decisão monocrática que deu provimento ao recurso 

especial da CEF.para reformar integralmente o acórdão recorrido, 

restabelecendo a.decisão interlocutória que fixou a multa no patamar de 

R$10.000,00.(dez mil reais) e os honorários advocatícios relativos à multa 

no.valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 2. O aresto do TRF da 2ª Região, 

ao dar provimento ao agravo na.origem, - cassando a decisão 

interlocutória que determinara a.redução da quantia relativa à multa 

pertinente à determinação de.creditar as diferenças de correção 

monetária na conta do FGTS de titularidade do autor-, acabou por 

condenar a CEF ao pagamento de R$.500,00 (quinhentos reais) 

multiplicados por cento e oitenta e três.dias, perfazendo um total de R$ 

91.500,00 (noventa e um mil e.quinhentos reais), acrescidos, ainda, de 

10% sobre esse montante (R$.9.150,00), como verba honorária relativa à 

multa. 3. Afigura-se totalmente desproporcional e exorbitante 

tal.condenação, revelando-se caracterizadora de enriquecimento 

ilícito,.uma vez que a multa diária cominada visava apenas a compelir 

a.empresa pública a dar cumprimento à decisão que determinou a 

reconstituição da conta fundiária do autor, devendo ser 

adequada,.suficiente e compatível com a obrigação principal. 4. Esta Corte 

Superior já se pronunciou quanto à possibilidade de.ser reduzido o valor 

de multa diária em razão de descumprimento de.decisão judicial quando 

aquela se mostrar exorbitante. Precedentes:.REsp 836.349/MG, Rel. Min. 

José Delgado, 1ª Turma, DJ 09.11.2006;.REsp 422966/SP, Rel. Min. Sálvio 

de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma,.DJ 01.03.2004; REsp 775.233/RS, Rel. 

Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ.01.08.2006; REsp 793491/RN, Rel. Min. Cesar 

Rocha, 4ª Turma, DJ.06.11.2006. 5. Agravo regimental não-provido”. Sobre 

tal questão não há preclusão, nem coisa julgada, conforme já decidiu o 

STJ: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 
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PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE 

POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS 

BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. 

INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de 

multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento 

relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não 

preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão 

das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1333988/SP, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

09/04/2014, DJe 11/04/2014)”. No caso em testilha, verifica-se que a multa 

por descumprimento de tutela antecipada alcançou a monta vultosa de R$ 

1.297.688,34 (um milhão duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e oito 

reais e trinta e quatro centavos). Apesar do grande lapso temporal 

ocorrido entre o deferimento da tutela até o seu efetivo cumprimento, tal 

valor se mostra excessivo e desproporcional, capaz, inclusive, de lavar a 

empresa executada à ruína caso declarado exigível pelo Juízo. Dessa 

maneira, considerando que a obrigação principal alcançou a monta de R$ 

17.838,37, reduzo a multa para o patamar de R$ 17.000,00, valor este que 

considero justo e razoável, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa 

da credora. Diante do caso concreto, REDUZO o valor a ser pago a título 

de descumprimento da tutela antecipada em favor da parte credora para 

R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), sem atualização. Intime-se a parte 

executada para que efetue o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de 

bloqueio online. Cumpra-se. Diamantino, 01 de agosto de 2018 José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012621-75.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS COSTA (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

8012621-75.2012.8.11.0005 REQUERENTE: ROBERTO CARLOS COSTA 

REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. Trata-se de 

impugnação à execução proposta pela empresa Claro S/A, argumentando, 

em suma, excesso na execução. Decido. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se que a irresignação da parte executada merece 

respaldo. Inicialmente, verifico que a parte executada realizou o depósito 

do valor da condenação tempestivamente em 25.11.2013, uma vez que o 

prazo de 15 dias para pagamento se iniciou em 21/11/13, conforme se 

verifica através do movimento 44 do processo (n° do evento 5675099). 

Após, a parte exequente compareceu nos autos requerendo a expedição 

de alvará para liberação do valor depositado, e o prosseguimento do feito 

para realização de penhora on line do valor remanescente de R$ 555,38. 

Contudo, verifico que o valor remanescente perquirido pela exequente é 

referente a multa de 10%, que no caso dos autos é inaplicável. Está 

sedimentado em doutrina e jurisprudência que a multa do antigo art. 475-J 

do CPC/73, que corresponde ao atual artigo 523, § 1º, do CPC, incide 

somente após a intimação da parte executada para pagar o débito 

constante no pedido de cumprimento de julgado do credor. Vale dizer, não 

há incidência automática da multa com a intimação da sentença/acórdão 

condenatório na fase de conhecimento. Nesse sentido a jurisprudência: 

“EMENTA: RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO - EXCESSO- NÃO 

APLICAÇÃO DA MULTA DOS 10% DO ARTIGO 475-J DO CPC - 

PAGAMENTO ANTES DA INTIMAÇÃO PARA TANTO - EXCESSO DE 

EXECUÇÃO RECONHECIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não se pode aplicara a multa do artigo 475-J do CPC, quando se 

demonstra o pagamento espontâneo antes mesmo da intimação para 

pagamento, sendo mero equívoco do devedor em não comunicar nos 

autos o efetivo pagamento, porém, a não lhe ensejar a penalidade do 

artigo em comento. Detectado o excesso de execução cabe ao magistrado 

a sua declaração, com a liberação de valores ao recorrente, bem como, a 

determinação de devolução pelo consumidor, sob pena de se convolar em 

enriquecimento indevido. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 

1133/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 

09/06/2014)”. “RECURSO INOMINADO - TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO 

DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

FLUI A PARTIR DA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PAGAR - RECURSO 

PROVIDO. Para que haja a incidência da multa de 10% (dez por cento) 

prevista no art. 475-J do CPC, é necessário além do trânsito em julgado da 

sentença, a intimação da parte para efetuar o pagamento. (RI 330/2014, 

DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014)”. No caso, a parte executada efetuou o 

pagamento da obrigação dentro do prazo de 15 dias a partir de sua 

intimação. Ou seja, não há que se falar em incidência de multa, nem 

tampouco em valor remanescente. Portanto, considerando que a 

obrigação já foi devidamente adimplida pela parte executada, ACOLHO a 

IMPUGNAÇÃO. Expeça-se alvará de levantamento para liberação do valor 

excedente bloqueado via bacenjud em favor da parte executada, devendo 

os patronos informar as contas respectivas para depósito. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. P. R. I. C. Diamantino, 11 de outubro de 2017. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010920-79.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IURY RHAYAN SANTANA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010920-79.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: IURY RHAYAN SANTANA 

LOPES EXECUTADO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 

Considerando a concordância da parte exequente com o valor de R$ 

9.565,02 bloqueado na conta da executada para satisfação do crédito (id. 

n.º 14505311 - pág. 1/2), libere-se o referido valor mediante alvará de 

levantamento. Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

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

EXTINTA a presente execução. Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. P.I.C. Diamantino, 02 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014893-08.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8014893-08.2013.8.11.0005. REQUERENTE: FERNANDO MENDONCA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. 1 - Considerando que a parte 

exequente concordou com os valores apresentados pela parte executada, 

libere-se o valor depositado nos autos em favor da exequente mediante 

alvará de levantamento. 2 - Por consequência, considerando a liberação 

dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. 4 - P.I.C. Diamantino, 01 de agosto de 
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2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005299-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEENE OLIVEIRA NORONHA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CONCEIÇÃO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005299-17.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo de 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 02 de Agosto de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005331-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

AMANDA FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MS12112 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIULLIANO RODRIGUES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005331-22.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo de 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 02 de Agosto de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005309-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS DO CARMO XAVIER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005309-61.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo de 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 02 de Agosto de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005295-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CASSIOLATO (REQUERENTE)

T. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE SASAKI OAB - SP213561 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO PEREZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005295-77.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 02 de Agosto de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005185-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIAO VERISCIMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ARLETE SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005185-78.2018.8.11.0037. Vistos etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 

02/08/2018. Lidiane de Almeida de Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005184-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POTIRA MAIARA RODRIGUES FORTES (REQUERENTE)

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICIANE GONCALVES DA SILVA OAB - MT21833/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON HAGEMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005184-93.2018.8.11.0037. Vistos etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 

02/08/2018. Lidiane de Almeida de Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005006-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

PRISCILA MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005006-47.2018.8.11.0037. Vistos etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 

02/08/2018. Lidiane de Almeida de Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004773-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEIDE CANDIDA DE LIMA (REQUERENTE)

AMANDA DE LIMA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PEREIRA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004773-50.2018.8.11.0037. Vistos etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 

02/08/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004740-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. S. A. (REQUERENTE)

JUCIMARA DA SILVA (REQUERENTE)

G. H. S. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR NUNIS DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004740-60.2018.8.11.0037. Vistos etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 

02/08/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004739-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE TATIELE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

SAMUEL LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004739-75.2018.8.11.0037. Vistos etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 

02/08/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004736-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIA CAMILA BARRETO PICANCO OAB - AP2210 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIZIANE PELAES DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004736-23.2018.8.11.0037. Vistos etc. Cumpra-se conforme o 

deprecado. Após, cumpridas as exigências, devolva-se ao Juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Primavera do Leste-MT, 

02/08/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005171-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI SALDANHA DA SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FRESNEDA DOS SANTOS BARCHET OAB - MT23007/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRYCK WILLIAN COUTINHO DA SILVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do Processo: 

1005171-31.2017.8.11.0037, : Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 

5.478/68 (69)/[Alimentos, Exoneração]. AUTOR: SIDINEI SALDANHA DA 

SILVEIRA RÉU: PATRYCK WILLIAN COUTINHO DA SILVEIRA Vistos, etc. 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação 

celebrada entre as partes. Assim, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “B”, do Código de Processo 

Civil. Publicada e registrada no sistema. Transitada em julgado, 

expeçam-se os documentos necessários. Após, arquivem-se os autos, 

com as baixas necessárias. Intime-se. Serve a presente como 

Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 29 de junho de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001055-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. E. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE JUSTINA DA SILVA FREITAS OAB - MT18770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. A. (RÉU)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001055-79.2017.8.11.0037. Vistos, etc. Defiro o pedido ministerial, bem 

como a emenda a inicial. Retifiquem-se os autos para constar, também, no 

polo passivo a Sra. Rejalene Alves de Oliveira da Silva e o Sr. Romildo 

Evangelista da Silva. Outrossim, intime-se o causídico da parte autora para 

que forneça os endereços e qualificação das partes requeridas no prazo 

de cinco dias. Fornecido o endereço aos autos, expeçam-se mandados de 

citação e intimação às partes, para, querendo apresentem contestação no 

prazo legal, bem como compareçam à audiência designada. Visando 

oportunizar as partes a auto composição, favorecendo a celeridade e a 

economia processual e atendendo ao novos preceitos do Código de 

Processo Civil, designe-se audiência de mediação, a qual deverá ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

comarca. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 01/07/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000398-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. I. L. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. T. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000398-74.2016.8.11.0037. Vistos etc. Tendo em vista a quitação do 

débito alimentar, conforme informado no id 11955625, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso, II, do 

CPC. Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

face à gratuidade da Justiça. Publicada no sistema. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 03 de Julho 

de 2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006424-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

T. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EGLISTONE SOARES MIRANDA OAB - MT13045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. V. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006424-54.2017.8.11.0037. Vistos etc. Diante da ausência de interesse 

processual superveniente, vez que as partes se reconciliaram, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito. Publicada e registrada no 

sistema. Transitado em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. Primavera do 
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Leste-MT, 03/07/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 16448 Nr: 1660-04.2001.811.0037

 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: ONDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - 

OAB:21991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, 

RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA 

CAVALCANTE DA SILVA - OAB:MT 3.448

 Considerando a Juntada do Laudo de Avaliação de fls.349, intimo os 

advogados para manifestação nos autos, no prazo comum de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 62545 Nr: 2257-89.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Araujo Lemes 

Ferreira - OAB:12263 /MT, MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 27.914, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 Vistos etc.

Inicialmente, retifique-se a capa dos autos, vez que trata-se de liquidação 

de sentença, consoante fls.1284.

Intime-se a parte ré para se manifestar acerca dos documentos de 

fls.1.424/1433, vez que a parte autora obteve carga dos autos e os 

devolveu sem manifestação (certidão de fls.1434), estando pois, ciente 

dos documentos.

Sem prejuízo, designo audiência de conciliação para o dia 06/11/2018 ás 

14h:00min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 154380 Nr: 6430-49.2015.811.0037

 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: JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 04/09/2018 às 

15h00min, 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.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 39683 Nr: 2234-51.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTIRICO COMÉRCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 

31149, OSMAR SEBASTIÃO DALLA COSTA - OAB:PR. 29769, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIO G. GUAREZI - OAB:24.714

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118825 Nr: 1202-64.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO HERBERTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126370 Nr: 8934-96.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARDOSO DA SILVA, IRIETE 

CARDOSO CECATTO, JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO, 

ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do EMBARGADO para 

manifestar-se acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, 

com a seguinte informação: NÃO EXISTE O N°, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71692 Nr: 4007-92.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINDUSTRIAL VALE DO RIO BRANCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PANOFF COSTA - 

OAB:20.314 GO, PAULO ROBERTO FRANÇA JÚNIOR - OAB:OAB/GO 

38598, THIAGO PEREIRA GARAVAZO - OAB:OAB/MT 17941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 Intimo as partes para manifestarem acerca do petitório de terceiro juntado 

nos autos. Prazo: 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 6359 Nr: 106-39.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO VILANI, NEREU CARLOS PARMIGIANI, Adércio 

Vilmar Reder, RUBENS BORTOLIERO - ESPOLIO, Mario Favarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLIDO AGILULFO BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MÜHL - 
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OAB:4624/MT, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:14.573/PR

 Intimo as partes requerentes para manifestar acerca do resultado de 

pesquisa de endereços juntados retro, requerendo o que entender 

oportuno. Prazo: 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5249 Nr: 231-07.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI LUIZ DALBEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CORSINO 

GONÇALVES - OAB:6.866, EDMUNDO MARCELO CARDOSO - 

OAB:3.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte requerida para 

fornecer novo endereço do requerente dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64679 Nr: 4511-35.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YANA KAYSA VIEIRA DA SILVA, FLORGEMES 

SOCORRO ARRUDA, ELIZANGELA NASCIMENTO DA SILVA, GABRIELLA 

DA SILVA PALHANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIO LUIZ FRASSÃO - ME, FABIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, ANDRÉA MARIA LACERDA PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que a causa de suspeição que ensejou a 

remessa do feito a este juízo, consoante decisão de fls.151, encontra-se 

cessada, em razão da promoção da magistrada Viviane Brito Rebello 

Isernhagen.

Diante do acima exposto, devolvam-se os autos para o juízo da 2° Vara 

Cível, prestando as devidas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 111030 Nr: 1379-62.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE FÁTIMA STEFANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1379-62.2012.811.0037 (Código 111030) Ação de Execução 

de Titulo Extrajudicial Exequente: Cooperativa de Credito de Livre 

Admissão de Associados Vale do Cerrado Executada: Marlene de Fátima 

Stefani

Vistos etc.

Inexistindo pagamento no tríduo legal, inclua-se o nome do executado em 

cadastros de inadimplentes (CPC, art.782, §3º).

Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de saldo para 

cumprimento da ordem de penhora online, consoante detalhamento de 

ordem judicial anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens 

passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 15 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000166-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DENNI MARQUES FERREIRA CRUVINEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. FERRO APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - EPP (RÉU)

TECNOAR FERRAMENTAS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000166-91.2018.8.11.0037. 

AUTOR: DENNI MARQUES FERREIRA CRUVINEL RÉU: D. R. FERRO APOIO 

ADMINISTRATIVO EIRELI - EPP, TECNOAR FERRAMENTAS LTDA - ME 

Visto, Trata-se de Ação Declaratória Negativa de Débito, Cumulada com 

Reparação de Danos Morais e Liminar em Antecipação de Tutela proposta 

por Denni Marques Ferreira Cruvinel contra D.R. Ferro – ME e Tecnoar 

Ferramentas Ltda. - ME, todos qualificados. Relata que no início do mês de 

abril de 2014 o requerente, ao tentar efetuar compra a prazo em um 

estabelecimento comercial, teve seu cadastro reprovado ante a 

constatação da existência de protestos no 4º Serviço Notarial de Cuiabá, 

pela falta de pagamento dos títulos nº 1. 1410\3, 2. 1410/4 e 3. 2510/3, nos 

valores de R$ 556,15 (quinhentos e cinquenta e seis reais e quinze 

centavos), R$ 566,15 (quinhentos e sessenta e seis reais e quinze 

centavos), e R$ 625,57 (seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e 

sete centavos) respectivamente. Alega que os títulos originaram-se de 

uma prestação de serviços inexistente, e que não realizou nenhum 

negócio com as requeridas. Aduz que em que pese seu esforço para 

localizar as requeridas para a tentativa de um acordo para a retirada dos 

protestos, o autor não obteve êxito, tendo entrado com ações nos anos de 

2014 e 2016 no Juizado Especial, sendo ambas arquivadas ante a falta de 

informações acerca do paradeiro das rés. Requer a concessão de tutela 

de urgência para que, independente de caução ou outra garantia, seja 

cancelado o protesto em nome do Autor junto ao Cartório de Cuiabá/MT, e 

subsidiariamente, requer que seja conferida ao autor prestar caução, com 

o fito de pronto atendimento da tutela de urgência pleiteada. Junta 

documentos. É o relatório. Fundamenta-se. Decide-se. Preenchidos os 

requisitos, recebe-se a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 

do CPC) e passa-se a análise do pedido de tutela. De acordo com art. 294 

a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, poderá ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental. Em relação à medida 

liminar, para o deferimento de tutela é indispensável ao menos à existência 

de dois requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, quais sejam, 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Nesse sentido dispõe do art. 300, do CPC: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 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.” Com 

efeito, para o deferimento da tutela antecipada basta, segundo Humberto 

Theodoro Júnior, o seguinte: “Para alcançar a satisfação antecipada do 

direito material, a lei exige da parte a prova inequívoca tendente a um 

imediato juízo de verossimilhança, além do perigo de dano iminente, ou, 

alternativamente, o abuso de direito de defesa por parte do réu (art. 300). 

As medidas de urgência, apresentam-se sempre como excepcionais e não 

como mera faculdade da parte ou do juiz. Não podem ser recusadas, 

quando presentes os seus pressupostos legais e configuram abuso de 

direito ou de poder, quando promovidas fora dos condicionamentos 

rigorosos da lei”. (in "Curso de Direito Processual Civil", vol. I, 41ª ed., 

Forense: Rio de Janeiro, 2004, p.46). No que tange ao aspecto da 

verossimilhança das alegações, leciona Ernane Fidélis Dos Santos: “A 

verossimilhança, pois, e a prova inequívoca, são conceitos que se 

completam exatamente para informar que a antecipação da tutela só pode 
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ocorrer na hipótese de juízo de máxima probabilidade, a certeza, ainda que 

provisória, revelada por fundamentação fática, onde presentes estão 

apenas motivos positivos de crença”. (Manual de Direito Processual Civil, 

v. I, 5ª ed., p. 30). Em relação ao perigo de dano, cita-se o ensinamento de 

Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Oliveira: “O receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, mencionado no art. 300, do NCPC, que 

justifica a antecipação da tutela assecuratória é aquele risco de dano: i) 

concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor 

subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer; e, enfim, iii) 

grave, que tem aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. 

Enfim, o deferimento da tutela antecipada somente se justifica se a demora 

do processo puder causar à parte um dano irreversível ou de difícil 

reversibilidade. Isto é, quando não for possível aguardar pelo término do 

processo para entregar a tutela jurisdicional”. (Curso de Direito Processual 

Civil, v. 2, 2ª ed., Ed. Jus Podivm, p. 632/633). No presente caso estão 

preenchidos os requisitos acima mencionados, estando o periculum in 

mora comprovado pelo protesto, uma vez que este prejudica o requerente 

de exercer suas atividades econômicas. O fumus boni juris está 

demonstrado nas alegações contidas na inicial e demais documentos 

apresentados. Ademais, a medida pretendida não é irreversível, pois caso 

seja aferido posteriormente à improcedência da pretensão poderá ser 

restabelecido o protesto em nome do requerente. Forte nesses 

fundamentos, o Estado-juiz defere a tutela de urgência pleiteada, nos 

termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil, para determinar o 

cancelamento do protesto do nome do autor junto ao Cartório de 

Cuiabá/MT. Apresente a parte requerente no prazo de 05 (cinco) dias, 

caução no valor total dos protestos indicados no ID 11303944, sob pena 

de revogação da liminar. Expeça-se ofício ao Cartório para que proceda a 

cancelamento dos protestos (ID 11303944), devendo ser consignado no 

ofício que o cancelamento se refere unicamente aos débitos arrolados na 

presente ação, não abrangendo outros protestos eventualmente feitos por 

credores. Cite-se a requerida. Outrossim, sem prejuízo ao acima exposto e 

de acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial. Desta forma, em respeito à primazia da 

autocomposição, designa-se audiência de conciliação para o dia 

30/08/2018, às 16h20min, a ser realizada pelo conciliador, na “sala de 

conciliação” na sede do Fórum. Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Não havendo 

acordo, ou se qualquer parte não comparecer na sessão designada, 

independente de intimação, o réu poderá oferecer contestação, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. 

Apresentada contestação, e sendo alegado fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor, intime-se o requerente, para, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Via digitalmente assinada da 

decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 

06 de julho de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001437-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001437-38.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS REQUERIDO: BB-BANCO DE 

INVESTIMENTO S.A., BANCO DO BRASIL S.A Visto, Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito C/C Reparação de Danos Morais 

proposta por Francisco de Assis contra Banco Do Brasil e Ativos S.A 

Companhia Securitizada de Créditos Financeiros - BB – Banco do 

Investimento, todos qualificados. Alega que o tentar fazer uma operação 

comercial, foi surpreendido com anotações em seu nome junto aos órgãos 

de proteção ao crédito. Aduz não reconhecer a dívida oriunda do contrato 

nº 22444578/342104687, no valor de R$ 87.947,19 (oitenta e sete mil 

novecentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos). Requer 

liminarmente que seja determinada a exclusão do nome do autor dos 

órgãos de proteção ao crédito referente ao contrato nº 

22444578/342104687, no valor de R$ 87.947,19 (oitenta e sete mil 

novecentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos). No ID 

12447749 determinou-se a intimação do requerente para apresentar 

documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, bem como para 

corrigir o valor da causa. Intimado, o autor apresentou emenda à inicial, 

apresentando os documentos comprobatórios e retificando o valor da 

ação (ID 13242663). É o relatório. Decide-se. Acolhe-se a emenda da 

exordial. O Código de Processo Civil, no seu artigo 300, 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”. No caso, para elucidação dos fatos, prudente, 

então, a oitiva da parte requerida, para melhor análise da controvérsia 

submetida à apreciação judicial. Nesse compasso, o Estado-juiz posterga 

a análise da medida liminar para o momento posterior a manifestação da 

parte requerida. Outrossim, sem prejuízo ao acima exposto e de acordo 

com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e 

juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente 

na audiência inicial. Desta forma, em respeito à primazia da 

autocomposição, designa-se audiência de conciliação para o dia 

30/08/2018, às 16h40min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação deste juízo. Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Não havendo 

acordo, ou se qualquer parte não comparecer na sessão designada, 

independente de intimação, o réu poderá oferecer contestação, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. 

Apresentada contestação, e sendo alegado fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor, intime-se o requerente, para, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada com a íntegra da 

petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em 

prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado 

o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de julho de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003890-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR PAULO LAZZARI (AUTOR)

KLEITON LAZZARI (AUTOR)

KLEBER LAZZARI (AUTOR)

TAISSA MONIKE LAZZARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON LAZZARI OAB - MT0008727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003890-06.2018.8.11.0037. AUTOR: TAISSA MONIKE LAZZARI, 

VALMOR PAULO LAZZARI, KLEBER LAZZARI, KLEITON LAZZARI RÉU: 

MOVEIS ROMERA LTDA, ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA Vistos. 

Para melhor análise do pedido de ID 14250607, intime-se a parte requerida 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me os autos 

conclusos com urgência. 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
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005204-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE FATIMA NUNES DE ALMEIDA DA SILVA (AUTOR)

PAULO FERNANDO NUNES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOUGLAS MARIANO DE OLIVEIRA OAB - MS14451 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIR JOSE HERMANN (RÉU)

T. D. SERVICOS DE GUINCHO LTDA - EPP (RÉU)

HERMANN & HERMMAN LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005204-84.2018.8.11.0037. AUTOR: PAULO FERNANDO NUNES DE 

ALMEIDA, CELIA DE FATIMA NUNES DE ALMEIDA DA SILVA RÉU: T. D. 

SERVICOS DE GUINCHO LTDA - EPP, HERMANN & HERMMAN LTDA - ME, 

JANDIR JOSE HERMANN Vistos. Intime-se a parte requerente, por meio de 

seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos 

comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada (declaração de 

imposto de renda, holerite, carteira de trabalho e outros), sob pena de 

indeferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Publique-se e intime-se. Cumpra-se na 

forma e sob as penas da Lei Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000775-74.2018.8.11.0037

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:

NARDELIO DE SOUZA E SILVA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004924-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS FUGANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES OAB - MT9782/O (ADVOGADO)

JOAO PEDRO MARQUES OAB - MT3763/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NERY FUGANTI (REQUERIDO)

JOSE ROBERTO PATRICIO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para cumprimento da Carta Precatória no prazo de 

10 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004912-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON BRONZATTI (REQUERENTE)

HEIDI MARIANE MULLER BRONZATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDUR BRONZATTI OAB - RS32130 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO GUILHERME LANGE (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que a Carta Precatória não preenche os requisitos do art. 260 

do CPC, ante a ausência da procuração e decisão que deferiu a 

gratuidade, deste modo, nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2007, 

art.2º, inciso IV, letra d, impulsiono o presente feito, com a finalidade 

intimar a parte autora para apresentar os documentos faltantes, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004984-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INDAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR JORGE MATOS OAB - MS13066 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA TEREZINHA CORREA MASTELLA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição da intimação, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004940-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER APARECIDO FRITZEN (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

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

Processo Número: 1004987-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIA ALVES DA ROCHA (REQUERENTE)

ELIANE ALVES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE DE MORAES ROSA OAB - MT24182/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAYDE ALVES DA ROCHA (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004987-41.2018.8.11.0037 REQUERENTE: JOVANIA ALVES DA ROCHA, 

ELIANE ALVES ROCHA INTERESSADO: HAYDE ALVES DA ROCHA 

Vistos. Considerando que o artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe 

que: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. No caso, 

verifico que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 

320, ambos do CPC, razão pela qual, determino a intimação das partes 

requerentes para que no prazo de 15 (quinze) dias, emendem a inicial, 

apresentando a declaração de dependência econômica e declaração de 

Inexistência/Existência de dependentes preferenciais do INSS. Na 

sequência, com a juntada dos documentos, encaminhe-se o presente feito 

ao Ministério Público para manifestação. Defiro o pedido de justiça gratuita 

em favor das requerentes. Após, concluso. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 24 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

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

Processo Número: 1004988-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES ROCHA (REQUERENTE)

JOVANIA ALVES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE DE MORAES ROSA OAB - MT24182/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JOAQUIM DA ROCHA (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004988-26.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELIANE ALVES ROCHA, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 106 de 571



JOVANIA ALVES DA ROCHA INTERESSADO: JOSE JOAQUIM DA ROCHA 

Visto. Considerando que o artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe 

que: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. No caso, 

verifico que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 

320, razão pela qual, determino a intimação das partes requerentes para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando a 

declaração de dependência econômica e declaração de 

Inexistência/Existência de dependentes preferenciais do INSS. Na 

sequência, com a juntada dos documentos, encaminhe-se o presente feito 

ao Ministério Público, para manifestação. Defiro o pedido de justiça gratuita 

em favor das requerentes. Após, concluso. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 24 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004888-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIM ANIMAL PREMIX LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA OAB - SP161995 (ADVOGADO)

YURI DE AZEVEDO MARQUES OAB - SP328344 (ADVOGADO)

SAULO VINICIUS DE ALCANTARA OAB - MG88247 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA NAGAMATI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004888-71.2018.8.11.0037. AUTOR: MANUFATURACAO DE PRODUTOS 

PARA ALIM ANIMAL PREMIX LTDA RÉU: FERNANDA NAGAMATI - ME 

Vistos. O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento 

da distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução 

do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016”. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, 

bem como a diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Intime-se e 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 24 de julho de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005199-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DAVI DE PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL GABRIELLI MELLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005199-62.2018.8.11.0037. REQUERENTE: HELIO DAVI DE PAULA 

FERREIRA REQUERIDO: EZEQUIEL GABRIELLI MELLO Vistos. Intime-se a 

parte requerente, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência 

financeira alegada (declaração de imposto de renda, holerite, carteira de 

trabalho e outros), sob pena de indeferimento do pedido de assistência 

judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Publique-se e intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei 

Primavera do Leste/MT, 26 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005193-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005193-55.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: PAULO 

HENRIQUE DA COSTA Vistos. Não sendo caso de feito a tramitar sob a 

assistência judiciária gratuita, intime-se a parte requerente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição deste feito, nos termos do artigo 

290 do Código de Processo Civil. Após, conclusos para juízo de 

recebimento. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de julho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005171-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE RAQUEL WEISS WOLTMANN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005171-94.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: TATIANE RAQUEL WEISS 

WOLTMANN Vistos. Verifica-se que a parte requerente não colacionou o 

comprovante da mora do devedor, consubstanciado em notificação 

extrajudicial acompanhada de aviso de recebimento, conforme dispõe a 

nova redação do §2º do artigo 2º do decreto-lei 911/1969: “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”. Ainda, não comprovou que esgotou todos os meios para 

tentativa de notificação pessoal do requerido. Considerando que o 

requerente não apresentou comprovação da mora do requerido, bem 

como não efetuou o recolhimento das custas e taxas judiciais, determino a 

intimação do autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

comprovante de mora do devedor, bem como recolhimento das custas e 

taxas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

processo, nos termos do artigo 290 e 485 III, ambos do CPC. Primavera do 

Leste/MT, 30 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005261-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JEAN DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005261-05.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 
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REQUERIDO: FRANCISCO JEAN DA SILVA Vistos. O não recolhimento das 

custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse 

sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS 

INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 

334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que 

opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 30 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005259-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI GARCIA FARIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005259-35.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: SIRLEI GARCIA FARIA Vistos. Verifica-se que a parte 

requerente não colacionou o comprovante da mora da devedora SIRLEI 

GARCIA FARIA, consubstanciado em notificação extrajudicial 

acompanhada de aviso de recebimento, conforme dispõe a nova redação 

do §2º do artigo 2º do decreto-lei 911/1969: “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”. Ainda, não 

comprovou que esgotou todos os meios para tentativa de notificação 

pessoal da requerida. Considerando que o requerente não apresentou 

comprovação da mora da requerida, bem como não efetuou o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, determina-se a intimação do autor, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar comprovante de mora da devedora, 

bem como recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do processo, nos termos do 

artigo 290 e 485 III, ambos do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005241-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEUSA CARVALHO RIOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005241-14.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EDILEUSA CARVALHO RIOS Vistos. 

Verifica-se que a parte requerente não colacionou o comprovante da mora 

do devedor, consubstanciado em notificação extrajudicial acompanhada 

de aviso de recebimento, conforme dispõe a nova redação do §2º do 

artigo 2º do decreto-lei 911/1969: “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”. Nota-se que o 

Aviso de recebimento (Id 14407478) retornou como “endereço 

insuficiente”, não tendo o autor comprovado que esgotou todos os meios 

para tentativa de notificação pessoal do requerido. Assim, considerando 

que o requerente não apresentou comprovação da mora do requerido, 

determino a intimação do autor para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar comprovante de mora do devedor, sob pena de cancelamento 

da distribuição e extinção do processo, nos termos dos artigos 290 e 485, 

III, ambos do CPC. Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005239-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILITI CHUPROV FEFELOV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005239-44.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MILITI CHUPROV FEFELOV Vistos. 

Verifica-se que a parte requerente não colacionou o comprovante da mora 

do devedor, consubstanciado em notificação extrajudicial acompanhada 

de aviso de recebimento, conforme dispõe a nova redação do §2º do 

artigo 2º do decreto-lei 911/1969: “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”. Nota-se que o 

Aviso de recebimento (Id 14406267) retornou como “não procurado”, não 

tendo o autor comprovado que esgotou todos os meios para tentativa de 

notificação pessoal do requerido. Assim, considerando que o requerente 

não apresentou comprovação da mora do requerido, determino a intimação 

do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar comprovante de 

mora do devedor, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

processo, nos termos dos artigos 290 e 485, III, ambos do CPC. Primavera 

do Leste/MT, 30 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005287-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVAIR APARECIDO DE PIERI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005287-03.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: DIVAIR APARECIDO DE PIERI Vistos. O não recolhimento das 

custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse 

sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS 

INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 

334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que 

opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 
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e 485, III, ambos do CPC). Intime-se e Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

30 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005276-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA MARQUES BARISON (EXECUTADO)

ANTONIO FERNANDO BARISON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005276-71.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: ANTONIO FERNANDO BARISON, MARIANA MARQUES 

BARISON Vistos. O não recolhimento das custas processuais impõe o 

cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 30 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001032-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000619-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELE DE OLIVEIRA SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001886-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO DONADI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO OAB - SP301306 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BALIZARDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE OAB - MT12975/B 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora, para 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias,

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 141657 Nr: 520-41.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS KRAUSER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Marcos Krauser de 

Oliveira, Cpf: 92147224120 Filiação: Luiz Carlos de Oliveira e Silva e 

Constantina Irene Krauser e Silva, data de nascimento: 22/01/1981, 

brasileiro(a), natural de Dourados-MS, convivente, motorista, Endereço: 

Rua D5-, Bairro: São José, Cidade: Primavera do Leste-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para que tome ciência dos 

bloqueios e no prazo de 05( cinco) dias, caso queira, se manifeste acerca 

da indisponibilade doa ativos financeiros, podendo o requwerido alegar/ 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanescem indisponibilidade excessiva de ativos financeiros ( art .854, 

Parg 3ë inciso I e II do CPC. )

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Visto,Compulsando detidamente os autos, verifica-se 

que o requerido foi citado por edital e não se manifestou nos autos. 

Considerando o principio da ampla defesa e para celeridade processual 

nomeia-se a Defensoria Pública para apresentar defesa, no prazo legal, 

curador especial nos termos do artigo 72, II, do mesmo Códex.Após, 

cumpra-se integramente a decisão retro.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 163243 Nr: 1778-52.2016.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE GOMES DE CAMPOS MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIMAR ANTONIO PINHEIRO

 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:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerido(a): Odimar Antonio Pinheiro 

Filiação: , data de nascimento: 21/04/1989, brasileiro(a), , Endereço: 
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Avenida Califórnia, 884, Bairro: Primavera iii, Cidade: Primavera do 

Leste-MT

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos,

Trata-se de Ação Exibição de Documentos proposta por Edilene Gomes de 

Campos Matos contra Odimar Antonio Pinheiro, ambos qualificados.

Aduz que a requerente era casada com Vilson Arruda de Matos e que 

possuíam um financiamento habitacional junto a Caixa Econômica, o qual 

foi vendido ao requerido, por contrato de compra e venda, ficando 

consignado que o requerido assumiria as dívidas decorrentes do 

financiamento.

Com o falecimento do sr. Vilson Arruda de Mattos o requerido foi 

beneficiado com o abatimento das parcelas vincendas pelo seguro de vida 

que estava vinculado ao contrato de financiamento.

 Afirma a requerente que o contrato de compra e venda se perdeu no 

acidente automobilístico e que notificada extrajudicialmente a parte 

requerida se negou a fornecer os documentos.

Assim requer a tutela de urgência para que o requerido apresente em juízo 

os documentos relativos a negociação.

 Junta documentos (p.25/65).

Recebeu-se a inicial e deferiu-se o pedido liminar e a intimação do 

requerido (p.66).

A parte requerida, apesar de intimada como extrai-se do aviso de 

recebimento de p.68, quedou-se inerte (p.69).

Intimou-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, a qual, 

mediante a revelia do requerido, pugnou pelo julgamento antecipado da lide 

(p.76/77).

É o relatório. Fundamenta-se. Decide-se.

Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355 do Código 

de Processo Civil, por entender que o processo não carece de dilação 

probatória encontra-se pronto para a prolação da sentença.

Não é demais frisar que existindo uma relação contratual entre as partes, 

é direito de a outra parte ter acesso aos documentos ensejadores da 

relação jurídica.

O princípio reitor da boa-fé, com os seus desdobramentos dos deveres de 

lealdade, lisura e cooperação, impõem ao requerido à obrigação de trazer 

aos autos cópia dos documentos de que dispõe acerca da transação 

realizada com a autora.

 Esse é o entendimento Jurisprudencial:

PROCESSO CIVIL - MEDIDA CAUTELAR - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - 

RELATÓRIOS DE VIAGEM - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MOTORISTA - 

MUNICÍPIO - DEVER DE EXIBIR. Existindo relação contratual vinculando as 

partes, perfeitamente cabível o ajuizamento de medida cautelar de exibição 

de documentos, restando patente o interesse da parte na apresentação 

dos documentos relativos aos serviços prestados ao Município, na 

condição de motorista. (TJ-MG - AC: 10236110021920001 MG, Relator: 

Fernando Caldeira Brant. Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras Cíveis 

/ 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014).

Ademais, a apresentação desses documentos é de grande valia para a 

requerente, uma vez que se faz necessária a cópia autenticada do 

instrumento de compra e venda para fins de regularização da 

transferência de titularidade do financiamento.

 Conforme se verifica nos autos, não foram apresentados os documentos 

solicitados pelo autor, havendo inclusive ausência de resposta da parte ré 

o que importa em revelia além de confissão quanto à matéria de fato, 

sendo assim, os fatos articulados na inicial reputam-se como verdadeiros, 

conforme também dispõe os artigos 285 e 319, do Código de Processo 

Civil.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, o Estado-Juiz julga procedente o pedido de exibição 

de documentos, e determina-se que o requerido apresente os documentos 

referentes a negociação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na 

ação cautelar de exibição de documentos é devida a condenação da parte 

ré ao pagamento dos honorários advocatícios em nome do princípio da 

causalidade.

 Assim, condena-se o requerido ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais que 

arbitro em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, § 2° e 8°, do Código de 

Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, observadas às formalidades legais, 

arquivem-se.

Publicada e registrada pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 165300 Nr: 2809-10.2016.811.0037

 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: ROBERTO ZANONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE MARCELINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENNYNK FERNANDO PRATES - 

OAB:MT 20967-O, WILLIAN ZANONI - OAB:PR/ 66404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerido(a): Donizete Marcelino dos Santos, 

Cpf: 57816760906, Rg: 4164.6616 SSP PR Filiação: Antonio Marcelino dos 

Santos e Maria Aparecida dos Santos, data de nascimento: 27/04/1966, 

brasileiro(a), natural de Perola-PR, casado(a), comerciante, Endereço: Av. 

São João, 131, Bairro: Centro, Cidade: Primavera do Leste-MT

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos,

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM 

TUTELA ANTECIPADA C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS COM PEDIDO DE 

TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO, proposta por Roberto Zanoni em face 

de Donizete Marcelino dos Santos.

Aduz que firmou contrato de locação com a parte requerida em 

08/12/2011, pelo prazo de 60(sessenta) meses, para instalação de um 

restaurante.

Informa que as partes firmaram um distrato (p.36/39), ficando acordado 

que o requerido deveria desocupar o imóvel em 30/01/2016, bem como 

efetuar o pagamento dos alugueis em atraso, que com os descontos 

somavam R$20.000,00 (vinte mil reais), o qual foi devidamente cumprido, 

com a entrega de bens e valores.

Alega que o requerido descumpriu os termos do distrato, pois não 

desocupou o imóvel na data fixada, e não efetuou o pagamento da 

totalidade dos alugueis dos meses de fevereiro, março e abril/2016.

 Afirma ainda que parte do imóvel estava sublocado, sendo as rendas dos 

meses de fevereiro, março e abril/2016, repassados diretamente ao autor, 

todavia, informa que atualmente o sublocatário não se encontra mais no 

imóvel.

 Pleiteia a concessão da tutela de urgência, para determinar o despejo em 

face ao descumprimento contratual constituído na falta de pagamento dos 

alugueis e extinção da locação, bem como, a cobrança dos alugueis e 

acessórios da locação, cujo valor soma R$43.678,22 (quarenta e três mil 

seiscentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos), já acrescido de 

juros, multa e honorários advocatícios. Requer também a tutela de 

urgência de natureza cautelar para arrestar os bens móveis que 

guarnecem o imóvel locado.

Junta documentos.

Determinou-se a emenda da exordial (p.60). Atendida a solicitação, 

deferiu-se a tutela.

Citado, o requerido não se manifestou (p.97).

Intimado, o autor pugna pela decretação da revelia e julgamento 

antecipado da lide (p.99).

É o relato. Fundamento. Decide-se.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, porquanto a resolução da controvérsia 

prescinde da produção de outras provas.

Dispõe o artigo 319 do Código de Processo Civil que: “Se o réu não 

contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo 

autor”.

 Citado pessoalmente, o requerido deixou transcorrer “in albis” o prazo 

para defesa, o que faz crer serem verossímeis as alegações contidas na 

inicial.

 A revelia do requerido faz presumir verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor na petição inicial, na forma do artigo 344 do Código 

de Processo Civil, e estas acarretam a procedência do pedido, bem como 

pelos documentos apresentados pela parte autora, que comprovam a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 110 de 571



transação.

Outrossim, a liminar foi devidamente cumprida pelo Oficial de Justiça, e não 

houve noticia de descumprimento da ordem, presumindo que o requerido 

desocupou o imóvel.

Nesse passo, impõe-se a procedência do pedido como medida de rigor.

DISPOSITIVO:

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz, JULGA PROCEDENTES os 

pedidos, para declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as 

partes; condenar o réu ao pagamento de R$ 43.678,22 (quarenta e três mil 

seiscentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos), acrescido de 

juros, multa pelos aluguéis e encargos vencidos, bem como os aluguéis 

vincendos no curso da ação, que deverão ser atualizados, acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a contar de cada vencimento, além de multa 

contratual de 10% sobre o valor em atraso (p. 38).

Arcará a parte ré com as custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ante a 

simplicidade da matéria debatida e a revelia caracterizada.

Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, arquive-se com 

baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas 

de praxe.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65458 Nr: 5286-50.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDÍLIO IMÓVEIS (BENEDETI & BENEDETTI LTDA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142654 Nr: 998-49.2015.811.0037

 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: MARCONDES MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341, NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

para apresentar as alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134090 Nr: 6075-73.2014.811.0037

 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: RAFAEL AQUINO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TRIÂNGULO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:OABMT/ 15.182-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para manifestar sobre os documentos de fls. 268/270, no prazo de 05 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144141 Nr: 1679-19.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORDÃO & BORDÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBA REGINA ALVES DUARTE MONTEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174449 Nr: 7633-12.2016.811.0037

 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: VALDENI DAVID DE SOUZA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU BMG SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:OAB/MT 20011 A, FABIANE GOMES PEREIRA 

- OAB:OAB/GO 30485, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 

15.013-A, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:O 16120/

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e 

pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17532 Nr: 2400-59.2001.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação Nacional da Agricultura - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - OAB: 

MT 4701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

para apresentar corretamente os dados bancários para fins de liberação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 57686 Nr: 5297-16.2008.811.0037

 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: CAMILA CÂNDIDA DA SILVA, LINDOMAR DE NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO COSTA DOS SANTOS, M A P DOS 

SANTOS, AGROPECUÁRIA F. G. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELSON APARECIDO 

MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

que os autos encontram-se com vista pelo prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 201965 Nr: 139-28.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES E BEZERRA E CIA LTDA ME, JESSYCA 

NAGANO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 172748 Nr: 6669-19.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO CESAR MANOEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. GRACIANO TEIXEIRA JUNIOR - ME 

"SAMPAIO CERIMONIAIS"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDA MARTINS CHAPARINI - 

OAB:OAB/GO 31.387

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para, no prazo legal, pagar o valor de R$ 1.006,41, conforme se vê na 

petição de fls. 58/59, ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 19862 Nr: 1603-49.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE ROSA DOS SANTOS, ADEMAR JOSE DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS VAGNER, CANDICE CLÁUDIA 

BLASZCZAK, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA SANFELICE - 

OAB:19998-B-MT, GUSTAVO GODOI RASSIA - OAB:OAB/MT 110.489, 

PAULO GUSTAVO FERRET DOS SANTOS - OAB:OAB/RS 61.927

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar a data final dos descontos , conforme Ofício de fls. 1263 , no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109448 Nr: 8659-21.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCYLHO PYERO MENEGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIRCE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA BENEDETI MACHADO - 

OAB:21123/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - OAB:8869/MT, 

LARYSSA M. S. TANNURE - OAB:MT 12975-B, RENATO CINTRA 

FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 62911 Nr: 2630-23.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA 

E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA, ADRIANA 

VIOLADA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A, NAYARA DE MORAES - OAB:MT/202015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autor para 

manifestar sobre os documentos de fls. 141/224, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 39191 Nr: 1749-51.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDEMAR CAÇULA MENDES DE LIMA, DMDL, DML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁPIDO CHAPADENSE VIAÇÃO LTDA, 

EXPRESSO RUBI LTDA, LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A, IRB-BRASIL 

RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA SCHALCH - 

OAB:69055, FABIOLA CASTILHO SOFFNER - OAB:8638/MT, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:MT/3504-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333/MT, ROGERIO NUNES GUIMARÃES - OAB:6569/MT, SERGIO 

HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT, SILMA BARROSO - 

OAB:9.068

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes 

REQUERIDAS Rápido Chapadense Viaçao Ltda e Expresso Rubi Ltda para 

efetuarem o pagamento dos alimentos provisórios no valor de 200.516,54, 

conforme cálculo de fls. 1.272, no prazo de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127833 Nr: 9570-62.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAPLAN TERRAPLANAGEM LTDA - ME, 

DIRLETE MOREIRA TOBIAS, RENITA NILSON, DILNETE APARECIDA 

MOREIRA TOBIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:MT 22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 10480 Nr: 8-40.1987.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIAS ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES CHIULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainoldo de Oliveira - 

OAB:3.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA 

- OAB:35.649/PR, JULIANO LUIS ZANELATO - OAB:29602/PR, 

RAPHAEL DUARTE DA SILVA - OAB:42085/PR

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 
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direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123917 Nr: 6484-83.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCILANDIA MINERAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL MATIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:24334/GO, HELDER MONTEIRO COSTA - OAB:GO-24.340, 

LEONARDO LAGO DO NASCIMENTO - OAB:25014/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para juntar nestes autos a comprovação do registro da penhora de fls. 91, 

no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109398 Nr: 8609-92.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAREZ ZACARIAS DA SILVA, Maria Aparecida de 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FERNANDA LEMOS FERNANDES RICO - OAB:18480-B, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIUM - 

OAB:14235-O, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT, RENATA CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Em cumprimento à decisão de fls. 126, nos termos da legislação vigente e 

do provimento nº 57/2007 - CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte requerida para, no prazo 10 (dez) dias, se manifestar 

quanto ao despacho de fls. 120.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135496 Nr: 7179-03.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE SERPA 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135496 Nr: 7179-03.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE SERPA 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Processo nº: 7179-03.2014.811.0037 (Código 135496)

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, 18 de setembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010625-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZA ALEXANDRINA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRESSAN HATAKEYAMA & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010625-04.2016.8.11.0037. REQUERENTE: EDILZA ALEXANDRINA DOS 

REIS REQUERIDO: BRESSAN HATAKEYAMA & CIA LTDA Vistos, 

Proceda-se a liberação do alvará em favor do credor na importância de R$ 

5.758,38(cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e tinta e oito 

centavos) até zerar a conta, cujos dados necessários já foram indicados 

nos autos(id. n°13084836). Intime-se o executado para adimplir o 

remanescente na importância de R$507,00(quinhentos e sete reais), no 

prazo de 05(cinco) dias, sob pena de penhora via Bacen-Jud. Decorrido o 

prazo, volte-me conclusos para deliberações. Primavera do Leste/MT, 01 

de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE SALETE BOSSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000751-17.2016.8.11.0037. REQUERENTE: MARILENE SALETE BOSSA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, Indefiro o pedido de redesignação de 

audiência de conciliação (Id 6820300), uma vez que a Lei 9099/95 é 

procedimento especial e tem regra própria prevista no art. 16 da 
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mencionada Lei, não se aplicando o art. 334 do CPC. Excepcionalmente, 

com o objetivo de garantir a ampla defesa e o contraditório, reabro o prazo 

de 05 (cinco) dias para contestação e, na sequência, caso a contestação 

venha acompanhada de documentos e sejam arguidas preliminares, 

poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias. Após, conclusos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 01 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011073-45.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARYANE BLEY GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO)

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO OAB - MT0018597A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011073-45.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: ARYANE BLEY GOMES Vistos, 

Defiro o pedido de Id 12278518, DETERMINO QUE A SECRETARIA INTIME A 

PARTE AUTORA/EXECUTADA ATRAVÉS DE SEU PATRONO Dr. ROGÉRIO 

DE BARROS CURADO, OAB/MT 10.944, bem como exclua do cadastro a 

Drª Sandra Mara Alves Arana Franzão, tendo em vista a renúncia do 

mandato. Intime-se O EXEQUENTE, ATRAVÉS DE SEU PATRONO DR. 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB/MT 13.431-A (ID 

3534809), para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do processo. 

Após, concluso para decisão. Primavera do Leste/MT, 01 de agosto de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001532-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDINEIA OLIVEIRA ROCHA (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 DESPACHO Processo: 

1001532-68.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LEIDINEIA OLIVEIRA ROCHA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Defiro o pedido de Id 14506042. Autorizo a substituição 

do fármaco requerido na exordial, substituindo a quantidade de 60 

ampolas do medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40mg para 40 ampolas 

do medicamento CLEXANE 40MG. Como foi informado que a quantidade é 

inferior, mas suficiente e que o valor já foi repassado através do Alvará nº 

417902-1/2018 para Drogaria Ultra Popular que apresentou o menor 

orçamento, INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA QUE RETIRE O 

MEDICAMENTO CLEXANE 40MG, 40 ampolas, junto a Drogaria Ultra 

Popular, bem como para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is) 

pertinente(s), no prazo de até 10 (dez) dias, após a aquisição do produto. 

Com a juntada da nota fiscal relativa à aquisição do produto/serviço de 

saúde, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do 

Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo 

de 10 (dez) dias. Cumpra-se com urgência. Primavera do Leste/MT, 02 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004406-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO COSTA DOS SANTOS (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: 

1004406-26.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIO COSTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de obrigação de fazer 

proposta por ANTONIO COSTA DOS SANTOS 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 

HEPA-MERZ bem como o ESOMEPRAZOL 40mg. Relata na petição inicial 

que é acometido de CIRROSE HEPÁTICA E NEOPLASIA MALIGNA DO 

FÍGADO (CID: K74 e C22.9). Ressalta que a situação é de urgência; é 

pobre, não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os 

custos do tratamento. O Núcleo de Apoio Técnico, através do Parecer 

Técnico nº0792/2018 apresentou em sua conclusão apenas se os 

medicamentos eram ou não disponibilizados pelo SUS, não apresentando 

nenhuma consideração sobre o caso concreto (Id 14497276). 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 subscrito pelo Dr Elton Hugo Maia Teixeira, 

gastroenterologista, CRM/MT 3881, o qual aponta 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 
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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 ANTONIO COSTA DOS SANTOS 

(qualificado(a) na petição inicial) os medicamentos HEPA-MERZ e 

ESOMEPRAZOL 40mg, no prazo de 5 (cinco) 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 5 

(cinco) 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 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004838-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DE JESUS PEREIRA ALIXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEK LIFE COMERCIO SERCIÇOS VENDAS E COBRANÇAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004838-45.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JULIANE DE JESUS PEREIRA 

ALIXANDRE REQUERIDO: SISTEK LIFE COMERCIO SERCIÇOS VENDAS E 

COBRANÇAS Vistos, Trata-se da ação declaratória de relação jurídica e 

débitos c/c pedido de indenização por danos morais e pedido de 

antecipação de tutela de urgência pleiteado por Juliane de Jesus Pereira 

Alixandre em face de Sistek Life Comercio Vendas e Cobranças, pelos 

fatos e fundamentos narrados na exordial. Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 01/12/2018, às 14h00min 

ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial que a requerente foi 

impedida de adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial 

devido a suposta inadimplência na importância de R$5.967,84(cinco mil, 

novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), com 
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vencimento em 10/04/2018 e incluso na data de 25/06/2018. A autora 

aponta que foi vítima de estelionatários e não possui qualquer vinculo 

comercial com a requerida. Relata que tentou resolver o impasse 

administrativamente e não obtivera êxito, posto que seu nome encontra 

negativado. Por fim, a requerente pretende através da antecipação de 

tutela de urgência para determinar a imediata exclusão de seu nome 

perante os órgãos de cadastro e restrição ao crédito, até o deslinde final 

desta ação. É o relato. Decido. A presente ação esta compreendida pelos 

seguintes documentos: Boletim de Ocorrência(id. n°14150793), extrato 

SPC (id. n°14150786), Extrato Serasa(id. n°14150765) e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação. A requerente 

demonstrou nos autos a restrição comercial em seu nome, da importância 

de R$5.967,84(cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e 

quatro centavos), vinculado ao contrato n°316809, com vencimento em 

10/04/2018 e incluso em 25/06/2018. A autora relata no boletim de 

ocorrência que foi vítima de estelionato, inclusive afirma que estão 

utilizando seus dados pessoais ilicitamente para a obtenção de bens sem 

o seu consentimento. Nesse sentido, cabe ressaltar que o dano potencial 

decorre da restrição ao crédito, comprometendo a atividade comercial e o 

consumo em geral, financiado por operações pautadas no crédito. Além 

disso, segundo o entendimento jurisprudencial dominante, a discussão da 

dívida impede a inclusão no rol dos inadimplentes, já que não existe ainda 

a certeza necessária para o ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que a discussão judicial do débito impede 

a inclusão do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, conforme se verifica nos seguintes acórdãos, assim ementado: 

PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como assentir 

seja registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a 

respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 

Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Nesse sentido, a parte requerente 

nega relação jurídica ou comercial com a reclamada que tenha dado 

origem ao débito, pois aduz que houve outras restrições ilícitas em seu 

nome, por empresas diversas, que, na oportunidade, reconheceram a 

ilegalidade e automaticamente excluíram a negativação. Sendo assim, 

neste momento deve ser prestigiado o princípio da boa fé em seu favor, 

considerando ainda pronta a atuação da requerente na defesa de seu 

suposto direito, sem contar que a exclusão liminar não traz prejuízo 

objetivo à requerida. 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 e DETERMINO que exclua imediatamente o nome da parte 

requerente Juliane de Jesus Pereira Alixandre, portadora do CPF 

068.175.849-06 e RG10.333.618-0 SSP/PR, contrato n°316809, no valor de 

R$5.967,84(...) dos órgãos de cadastro e inadimplentes(SPC/SERASA) 

devendo ser providenciado a exclusão da restrição do Serasa pela 

Secretaria Judicial da 5ª Vara. Serve a presente decisão de carta de 

citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição do 

SPC diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. Declaro a conexão 

entre os autos 1004838-45.2018.8.11.0037 e 1004834-08.2018.8.11.0037 

visto que trata de mesmo autor e os fatos são semelhantes, de forma que 

a união para julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente 

da situação, evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar 

a celeridade e concentração dos atos processuais. Primavera do 

Leste-MT, 01 de agosto de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004834-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DE JESUS PEREIRA ALIXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004834-08.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JULIANE DE JESUS PEREIRA 

ALIXANDRE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Trata-se da 

ação declaratória de relação jurídica e débitos c/c pedido de indenização 

por danos morais e pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado 

por Juliane de Jesus Pereira Alixandre em face de Banco Bradesco S/A, 

pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 04/12/2018, às 13h20min 

ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial que a requerente foi 

impedida de adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial 

devido a suposta inadimplência na importância de R$1.892,21(um mil, 

oitocentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), com vencimento 

em 06/06/2018 e incluso na data de 22/06/2018. A autora aponta que foi 

vítima de estelionatários e não possui qualquer vinculo comercial com a 

requerida. Relata que tentou resolver o impasse administrativamente e não 

obtivera êxito, posto que seu nome encontra negativado. Por fim, a 

requerente pretende através da antecipação de tutela de urgência para 

determinar a imediata exclusão de seu nome perante os órgãos de 

cadastro e restrição ao crédito, até o deslinde final desta ação. É o relato. 

Decido. A presente ação esta compreendida pelos seguintes documentos: 

Boletim de Ocorrência(id. n°14150071), extrato SPC (id. n°14150066), 

Extrato Serasa(id. n°14150054) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. A requerente demonstrou nos autos a restrição 

comercial em seu nome, da importância de R$1.892,21(um mil, oitocentos e 

noventa e dois reais e vinte e um centavos), com vencimento em 

06/06/2018 e incluso em 22/06/2018. A autora relata no boletim de 

ocorrência que foi vítima de estelionato, inclusive afirma que estão 

utilizando seus dados pessoais ilicitamente para a obtenção de bens sem 

o seu consentimento. Nesse sentido, cabe ressaltar que o dano potencial 

decorre da restrição ao crédito, comprometendo a atividade comercial e o 

consumo em geral, financiado por operações pautadas no crédito. Além 

disso, segundo o entendimento jurisprudencial dominante, a discussão da 

dívida impede a inclusão no rol dos inadimplentes, já que não existe ainda 

a certeza necessária para o ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que a discussão judicial do débito impede 

a inclusão do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, conforme se verifica nos seguintes acórdãos, assim ementado: 

PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como assentir 

seja registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a 

respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 

Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Nesse sentido, a parte requerente 

nega relação jurídica ou comercial com a reclamada que tenha dado 

origem ao débito, pois aduz que houve outras restrições ilícitas em seu 

nome, por empresas diversas, que, na oportunidade, reconheceram a 

ilegalidade e automaticamente excluíram a negativação. Sendo assim, 

neste momento deve ser prestigiado o princípio da boa fé em seu favor, 

considerando ainda pronta a atuação da requerente na defesa de seu 

suposto direito, sem contar que a exclusão liminar não traz prejuízo 

objetivo à requerida. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da 
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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 e DETERMINO que exclua imediatamente o nome da parte 

requerente Juliane de Jesus Pereira Alixandre, portadora do CPF 

068.175.849-06 e RG10.333.618-0 SSP/PR, no valor de R$1.892,21(...) 

dos órgãos de cadastro e inadimplentes(SPC/SERASA) devendo ser 

providenciado a exclusão da restrição do Serasa pela Secretaria Judicial 

da 5ª Vara. Serve a presente decisão de carta de citação/mandado/ofício, 

inclusive para fins de exclusão da restrição do SPC diretamente no órgão 

de restrição ao crédito. Declaro a conexão entre os autos 

1004838-45.2018.8.11.0037 e 1004834-08.2018.8.11.0037 visto que trata 

de mesmo autor e os fatos são semelhantes, de forma que a união para 

julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente da situação, 

evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade 

e concentração dos atos processuais. Primavera do Leste-MT, 01 de 

agosto de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010173-28.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi buscas aos Sistemas 

RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens em nome da parte 

devedora. Dê-se ciência das informações obtidas. Assim, abro prazo de 

30 (trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 01 de agosto de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011895-97.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIGOR DA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi buscas aos Sistemas 

RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens em nome da parte 

devedora. Dê-se ciência das informações obtidas. Assim, abro prazo de 

30 (trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 01 de agosto de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011366-20.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE CHAMUN SOLDERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO SILVESTRINI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA OAB - MT0013059A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi buscas aos Sistemas 

RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens em nome da parte 

devedora. Dê-se ciência das informações obtidas. Assim, abro prazo de 

30 (trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 01 de agosto de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012525-56.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO CANDIDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi buscas aos Sistemas 

RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens em nome da parte 

devedora. Dê-se ciência das informações obtidas. Assim, abro prazo de 

30 (trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 01 de agosto de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000145-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA MARCHETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA RODRIGUES OAB - MT13486/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000145-52.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA ELISA MARCHETI 

EXECUTADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento voluntário parcial da condenação, com o pagamento do 

montante de R$ 8.720,71 (oito mil setecentos e vinte reais e setenta e um 

centavos), conforme comprovante de pagamento juntado em Id 13400231. 

Em relação ao valor remanescente de R$1.831,35 (referente à diferença 

do débito), foi realizado bloqueio via BacenJud o qual não foi impugnado 

pela parte requerida (comprovante Id 13732046). Assim, EXPEÇAM-SE DE 

IMEDIATO OS DOIS ALVARÁS À PARTE AUTORA: · O primeiro em relação 

ao pagamento voluntário de R$ 8.720,71 (oito mil setecentos e vinte reais e 

setenta e um centavos) · O segundo em relação ao bloqueio via 

BACENJUD não impugnado de R$1.831,35 (mil e oitocentos e trinta e um 

reais e trinta e cinco centavos) Deve ser observado, em caso de liberação 

a advogado(a), se o mesmo(a) detém procuração com poderes para 

receber valores e dar quitação. Quanto ao item “a” da sentença de ID 

11903356, que determinou o restabelecimento do contrato firmado com a 

parte autora, mantendo-se as mesmas condições de quando foi pactuado, 

foi informado pela parte autora que não houve o restabelecimento e, 

portanto, requereu a aplicação de multa diária (Petições de Id 12368120; 

12692435; 13436080 e 14066221). Desta forma, DETERMINO A 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE RESTABELEÇA O 

CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME ESTIPULADO NA 

SENTENÇA, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$500,00 

(quinhentos reais) até o limite máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais) e de 

responsabilização criminal pelo descumprimento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 02 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004838-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DE JESUS PEREIRA ALIXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEK LIFE COMERCIO SERCIÇOS VENDAS E COBRANÇAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004838-45.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JULIANE DE JESUS PEREIRA 

ALIXANDRE REQUERIDO: SISTEK LIFE COMERCIO SERCIÇOS VENDAS E 

COBRANÇAS Vistos, Trata-se da ação declaratória de relação jurídica e 

débitos c/c pedido de indenização por danos morais e pedido de 

antecipação de tutela de urgência pleiteado por Juliane de Jesus Pereira 

Alixandre em face de Sistek Life Comercio Vendas e Cobranças, pelos 

fatos e fundamentos narrados na exordial. Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 04/12/2018, às 14h00min 

ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial que a requerente foi 

impedida de adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial 

devido a suposta inadimplência na importância de R$5.967,84(cinco mil, 

novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), com 

vencimento em 10/04/2018 e incluso na data de 25/06/2018. A autora 

aponta que foi vítima de estelionatários e não possui qualquer vinculo 

comercial com a requerida. Relata que tentou resolver o impasse 

administrativamente e não obtivera êxito, posto que seu nome encontra 

negativado. Por fim, a requerente pretende através da antecipação de 

tutela de urgência para determinar a imediata exclusão de seu nome 

perante os órgãos de cadastro e restrição ao crédito, até o deslinde final 

desta ação. É o relato. Decido. A presente ação esta compreendida pelos 

seguintes documentos: Boletim de Ocorrência(id. n°14150793), extrato 

SPC (id. n°14150786), Extrato Serasa(id. n°14150765) e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação. A requerente 

demonstrou nos autos a restrição comercial em seu nome, da importância 

de R$5.967,84(cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e 

quatro centavos), vinculado ao contrato n°316809, com vencimento em 

10/04/2018 e incluso em 25/06/2018. A autora relata no boletim de 

ocorrência que foi vítima de estelionato, inclusive afirma que estão 

utilizando seus dados pessoais ilicitamente para a obtenção de bens sem 

o seu consentimento. Nesse sentido, cabe ressaltar que o dano potencial 

decorre da restrição ao crédito, comprometendo a atividade comercial e o 

consumo em geral, financiado por operações pautadas no crédito. Além 

disso, segundo o entendimento jurisprudencial dominante, a discussão da 

dívida impede a inclusão no rol dos inadimplentes, já que não existe ainda 

a certeza necessária para o ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que a discussão judicial do débito impede 

a inclusão do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, conforme se verifica nos seguintes acórdãos, assim ementado: 

PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como assentir 

seja registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a 

respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 

Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Nesse sentido, a parte requerente 

nega relação jurídica ou comercial com a reclamada que tenha dado 

origem ao débito, pois aduz que houve outras restrições ilícitas em seu 

nome, por empresas diversas, que, na oportunidade, reconheceram a 

ilegalidade e automaticamente excluíram a negativação. Sendo assim, 

neste momento deve ser prestigiado o princípio da boa fé em seu favor, 

considerando ainda pronta a atuação da requerente na defesa de seu 

suposto direito, sem contar que a exclusão liminar não traz prejuízo 

objetivo à requerida. 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 e DETERMINO que exclua imediatamente o nome da parte 

requerente Juliane de Jesus Pereira Alixandre, portadora do CPF 

068.175.849-06 e RG10.333.618-0 SSP/PR, contrato n°316809, no valor de 

R$5.967,84(...) dos órgãos de cadastro e inadimplentes(SPC/SERASA) 

devendo ser providenciado a exclusão da restrição do Serasa pela 

Secretaria Judicial da 5ª Vara. Serve a presente decisão de carta de 

citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição do 

SPC diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. Declaro a conexão 

entre os autos 1004838-45.2018.8.11.0037 e 1004834-08.2018.8.11.0037 

visto que trata de mesmo autor e os fatos são semelhantes, de forma que 

a união para julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente 

da situação, evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar 

a celeridade e concentração dos atos processuais. Primavera do 

Leste-MT, 02 de agosto de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA OAB - MT0013049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

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 DECISÃO Processo: 

1000423-53.2017.8.11.0037. REQUERENTE: PATRICIA LUCIANA 

GARGANTINI VIEIRA REQUERIDO: OI MOVEL S.A, SERASA S/A. Vistos, 

Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada 

em 14/06/2018 (id. nº11319093), ocasião em que a requerida registrou 

ciência da sentença através do ícone “Expedientes” no dia 15/06/2018, e 

apresentou recurso em 27/06/2018(id. nº13885911), dentro do prazo 

legal. O preparo foi comprovado nos autos (id. n°13885913). O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA 

AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 02 de agosto de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004295-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANDRE GOMES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

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: 

1004295-42.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUIS ANDRE GOMES SANTOS 

REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos, Dispensado o relatório, 

com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Trata-se de Ação de indenização por danos morais promovida em 

desfavor da Caixa Econômica Federal. Dispõe o artigo 8º da Lei 9.099/95 

que: “Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o 

incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas 

públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.”. In casu, a parte 

reclamada é uma empresa pública da União, sendo, pois, este Juizado 

incompetente para julgar as ações em que esta seja parte. Ademais, o 

artigo 51, em conjunto com seu inciso IV, do mesmo Codex determina que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (...) IV – 

quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta 

Lei.”. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 8º, caput, e 51, 

inciso IV e §1º, todos da Lei 9.099/1995, julgo extinto o presente feito, sem 

apreciação do mérito. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). Publicada e registrada 

eletronicamente. Intimação(ões) pela via eletrônica disponibilizada. 

Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 01 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002887-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENELCINA RODRIGUES CUNHA DOS SANTOS (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 SENTENÇA Processo: 

1002887-16.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ENELCINA RODRIGUES 

CUNHA DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Dispensado o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, 

e artigo 27 da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de 

obrigação de fazer requerendo tutela satisfativa de urgência, inicialmente, 

para consulta com neurocirurgião. Em seguida, sobreveio pedido de 

procedimento de Distectomia Lombar Posterior (Id 14024583). A parte 

autora informou que obteve a consulta no curso desta demanda, sem 

custos diretos para os réus. Pois bem. Configuram-se duas situações 

distintas no processo: A uma, incorreu-se em superveniente ausência do 

interesse de agir em relação à consulta especializada, porque, a autora 

comunicou que já obteve a consulta. A duas, a cirurgia induz à 

incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que 

o valor orçado (que é de R$ 134.387,08 – cento e trinta e quatro mil, 

trezentos e oitenta e sete reais e oito centavos) não corresponde aos 

parâmetros definidos pela Lei nº 12.153/2009, para fins de aferição do 

valor da causa. Nesse estado de coisas, o orçamento do Id 14026364 

denota que o valor da causa inicialmente atribuído foi majorado e 

ultrapassou, em muito, o limite legal de 60 (sessenta) salários mínimos, 

atualmente definido em R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil e duzentos e 

quarenta reais). Ademais, tendo em vista que há urgência, faz-se 

prudente o envio deste processo ao juízo competente, em detrimento da 

regra específica de extinção dos Juizados Especiais. Posto isso, em 

relação à consulta, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

com fundamento nos artigos 17 e 485, inciso VI, §3º, todos do Código de 

Processo Civil; no artigo 51, §1º, da Lei 9.099/1995 (extinção do processo 

independentemente, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes); todos c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Em relação a 

Distectomia Lombar Posterior, reconheço, ex officio, a incompetência 

absoluta deste Juizado Especial da Fazenda Pública para processar, julgar 

e eventualmente executar a demanda, com respaldo no artigo 64, §1º, do 

Código de Processo Civil. Por fim, com arrimo no artigo 51, inciso II, da Lei 

9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009 e, sobretudo, nos princípios 

da economia processual e da celeridade, determino a remessa dos autos 

à 4ª Vara desta Comarca, devendo a Secretaria da 5ª Vara providenciar 

as baixas necessárias. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009). Publicada e registrada diretamente no processo eletrônico. 

Intime(m)-se. Cumpra-se com urgência, servindo a presente sentença 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000669-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ROSA BORDAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000669-49.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: JOAQUIM ROSA BORDAO 

EXECUTADO: BANCO CETELEM S.A. Vistos, HOMOLOGO, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre 

Joaquim Rosa Bordão e Banco Cetelem S.A, noticiado nos autos(id. 

n°13991991). Em consequência, julgo extinto o presente processo em 

conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Publicado e 

registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o encerramento dos autos no 

Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 02 de agosto de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEVALDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI OAB - MT23903/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HONORIO KREBS EIRELI - ME (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE POXOREO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001010-41.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOSEVALDO ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: ROSANGELA HONORIO KREBS EIRELI - ME, MUNICIPIO 

DE POXOREO Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre Josevaldo Alves da Silva e 

Rosangela Honorio Krebs EIRELLI-ME, noticiado nos autos(id. 

n°13776014). Em consequência, julgo extinto o presente processo em 

conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Publicado e 

registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o encerramento dos autos no 

Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 02 de agosto de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001630-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SOUSA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOILSON BAITA BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 
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1001630-87.2017.8.11.0037. REQUERENTE: APARECIDA SOUSA ARAUJO 

REQUERIDO: GOILSON BAITA BRITO Vistos, HOMOLOGO, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre 

Aparecida Souza Araújo e Goilson Baita Brito, noticiado nos autos(id. 

n°11464529). Em consequência, julgo extinto o presente processo em 

conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Publicado e 

registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o encerramento dos autos no 

Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 02 de agosto de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004994-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SCARLETT DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004994-67.2017.8.11.0037. REQUERENTE: OTICA POPULAR LTDA - ME 

REQUERIDO: SCARLETT DA SILVA FERREIRA Vistos, HOMOLOGO, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre 

Otica Popular LTDA – ME e Scarlett da Silva Ferreira, noticiado nos 

autos(id. n°13971891). Em consequência, julgo extinto o presente 

processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. 

Publicado e registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o encerramento 

dos autos no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 02 de agosto de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005847-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SIRENE DA SILVA PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005847-76.2017.8.11.0037. REQUERENTE: OTICA POPULAR LTDA - ME 

REQUERIDO: MARIA SIRENE DA SILVA PIRES Vistos, HOMOLOGO, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre 

Otica Popular LTDA – ME e Maria Sirlene da Silva Pires, noticiado nos 

autos(id. n°13305381). Em consequência, julgo extinto o presente 

processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. 

Publicado e registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o encerramento 

dos autos no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 02 de agosto de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005227-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO)

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005227-64.2017.8.11.0037. REQUERENTE: FEX COMERCIAL 

EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA REQUERIDO: C. R. COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA - EPP Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre Fex Comercial 

Exportadora e Importadora LTDA e C.R. Comercio de Fertilizantes LTDA - 

EPP, noticiado nos autos(id. n°12105425). Em consequência, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Publicado e registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o 

encerramento dos autos no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 02 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005661-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NILSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN CRISTINA VIANA CORA OAB - MT22342/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIS DE FREITAS DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005661-53.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ALEXANDRE NILSON 

REQUERIDO: ANTONIO LUIS DE FREITAS DA SILVA - ME Vistos, 

HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo celebrado entre Alexandre Nilson e Antonio Luis de Freitas da 

Silva, noticiado nos autos(id. n°14135330). Em consequência, julgo extinto 

o presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Publicado e registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o 

encerramento dos autos no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 02 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001345-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Marli Ateliê Corte & Costura (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001345-60.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RAFAEL SOLDERA DALLEK 

REQUERIDO: MARLI ATELIÊ CORTE & COSTURA Vistos, HOMOLOGO, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre 

Rafael Soldera Dallek e Marli Ateliê & Costura, noticiado nos autos(id. 

n°14065220). Em consequência, julgo extinto o presente processo em 

conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Publicado e 

registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o encerramento dos autos no 

Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 01 de agosto de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000025-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M R DE AQUINO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000025-72.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME EXECUTADO: M R DE AQUINO - ME Vistos, HOMOLOGO, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre APP 

Impressão Digital LTDA – ME e M R De Aquino -ME, noticiado nos autos(id. 

n°13263907). Em consequência, julgo extinto o presente processo em 

conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Publicado e 

registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o encerramento dos autos no 

Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 01 de agosto de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001364-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURDES DALMOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO)

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO)

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIHANE ALBANO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001364-03.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA LOURDES DALMOLIN 

EXECUTADO: ARIHANE ALBANO DE OLIVEIRA Vistos, HOMOLOGO, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre 

Maria Lourdes Dalmolin e Arihane Albano de Oliveira, noticiado nos 

autos(id. n°12295441). Em consequência, julgo extinto o presente 

processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. 

Publicado e registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o encerramento 

dos autos no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 01 de agosto de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003229-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VELLOZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT0015768A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (EXECUTADO)

SANTANDER FINANCIAMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA VENCESLAU GOMES OAB - MT0016843A (ADVOGADO)

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003229-61.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: PAULO VELLOZO 

EXECUTADO: SANTANDER FINANCIAMENTO, AYMORE Vistos, 

HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo celebrado entre Paulo Vellozo Santander Financiamento, Aymore, 

noticiado nos autos(id. n°14082225). Em consequência, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Publicado e registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o 

encerramento dos autos no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 01 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010457-36.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELIO JOSE NOGUEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010457-36.2015.8.11.0037. REQUERENTE: MARCELIO JOSE NOGUEIRA 

JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre Marcelio Jose Nogueira Junior e 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, noticiado nos autos(id. 

n°13406294). Em consequência, julgo extinto o presente processo em 

conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Publicado e 

registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o encerramento dos autos no 

Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 01 de agosto de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000748-62.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE VELOSO FELIX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO INDIAPORA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO RODRIGUES DE GOIAS OAB - GO32149 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000748-62.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: DAIANE VELOSO FELIX 

EXECUTADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO INDIAPORA Vistos, Trata-se da 

ação de execução de título extrajudicial pleiteado por Daiane Veloso Felix 

em face de Condomínio Edifício Indiaporá, pelos fatos e fundamentos 

narrados na exordial. A exequente afirma que recebeu um cheque de 

terceiro emitido pela executada no valor de R$8.500,00(oito mil e 

quinhentos reais), emitido em 20 de outubro de 2016, a ser compensado 

em 27/11/2018. Aponta que a cártula foi devolvida por motivo 

25(cancelamento de talonário pelo participante sacado). Afirma que entrou 

em contato com a executada e a mesma informou que desconhece o 

motivo do cancelamento do título. É relato. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de novas 

provas, pois trata de matéria precipuamente de direito e a prova fática 

documental produzida dá suporte ao desate da lide. Sendo assim, face 

aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo diretamente o presente 

feito. O título está compreendido por cheque, emitido na data de 20 de 

outubro de 2016, a ser compensado na data de 27/11/2016. A cártula está 

representada pelo sacado Banco ITAÚ UNIBANCO S.A, agência 4358, 

conta 06581-3, cheque n°AA-000736, cidade de Goiânia/GO. A executada 

alega através exceção de pré-executividade/dos embargos à execução 

que o banco correntista ITAÚ UNIBANCO S.A extraviou um talonário de 

cheques em seu nome, conforme informações registradas no boletim de 

ocorrência na data de 17/03/2016, compreendido também pela relação de 

cheques extraviados (id. n°13891748). A devolução pela alínea 25 

significa tratar de cheque fraudado, ou falsificado, por ter sido cancelado 

pelo Banco sacado. In casu, não houve falha nos serviços bancários 

consistentes no extravio de talonário de cheques do autor e muito menos 

em responsabilidade do executado. Desta forma, o que se verifica dos 

autos é que o prejuízo decorreu de negligência da exequente, que deveria 

ter tomado maiores cautelas ao receber o cheque, exigindo identificação 

de quem o emitiu para confrontar a assinatura lançada na ordem de 

pagamento com a que contava dos documentos pessoais do sacador. 

Também, ao comparar a assinatura dos documentos pessoais da sindica 

SrªCristiane Rocha Santiago, nota-se que o título não está assinado pela 

mesma, que, na oportunidade, foi nomeada em 02/03/2016, conforme ata 

da assembleia geral ordinária do condomínio Edifício Indiaporá, com 

vigência de 01(um) ano. “O conceito de nexo causal, nexo etiológico ou 

relação de causalidade deriva de leis naturais. É o liame que une a 

conduta do agente ao dano. É por meio do exame da relação causal que 

concluímos quem foi causador do dano. Trata-se de elemento 

indispensável. A responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas nunca 

dispensará o nexo causai. Se a vítima, que experimentou um dano, não 

identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao responsável, não há 

como ser ressarcida" (Sílvio Venosa, Direito Civil, Responsabilidade Civil, 

Ed. Atlas, 3 ed., p. 39). Se fosse a ação movida por correntista, por 

prejuízos materiais ou morais com a circulação indevida do cheque 

retirado de talão subtraído do banco, ou por protesto, ou por negativação 

de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, a situação seria diferente, 

pois haveria a responsabilidade objetiva da entidade bancária perante seu 

cliente, o titular da conta corrente, o que não se dá em relação a terceiro 
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que, por descuido, recebe cheque falso, imaginando que o tivesse 

recebido do verdadeiro correntista. No caso, o título é nulo, por ser objeto 

de fraude, não detendo os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, e, 

por consequência, inexistente é a dívida. Posto isso, julgo extinta a 

execução, com fulcro no artigo 803, inciso I, do CPC e julgo procedentes 

os pedidos contrapostos no sentido de: a) Declarar nulo o título n°000736, 

Banco Itaú, agência 4358, Conta Corrente n°06581-3, na importância de 

R$8.500,00(oito mil e quinhentos reais). b) Declarar a inexistência do 

débito e da relação jurídica na importância de R$8.500,00(...) entre as 

partes. c) Determinar a imediata restituição do valor penhorado, com 

acréscimos, para zerar a conta, à executada, independentemente de 

trânsito em julgado desta sentença, na importância de R$9.688,61(nove 

mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos), por meio 

de ALVARÁ, cuja conta bancária deve ser fornecida pela excipiente nos 

autos. d) Determinar seja oficiado ao Banco Itaú S/A, no endereço 

indicado na letra "f", dos pedidos constantes da petição da excipiente, 

com cópia desta sentença, para conhecimento, servindo esta de 

mandado. e) Determinar, após o trânsito em julgado desta, a entrega do 

título à excipiente, o que se justifica porque objeto de fraude, não 

justificando mais sua circularidade, bem como porque entendo de direito 

que tal cártula não permaneça em mãos de terceiro, trazendo insegurança 

e vulnerabilidade à excipiente. Isentos de custas (Lei n°9.099/95, artigo 

54). Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os autos, com 

baixas. Primavera do Leste/MT, 02 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO VIEIRA DA SILVA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000843-58.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA SOCORRO VIEIRA DA 

SILVA XAVIER REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 9.932,35 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Declaro a perda de objeto dos embargos de declaração, tendo em vista 

que posteriormente à sua interposição a parte reclamada/executada 

efetuou o depósito da condenação a título de pagamento. Sem custas. 

Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 02 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 113468 Nr: 3864-35.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVONEI AMANCIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do reeducando para manifestar sobre o cálculo de f. 

190 no prazo de 10 dias.

Primavera do Leste, 1 de agosto de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201435 Nr: 9127-72.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLABSON CORDEIRO ROCHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 C E R T I D Ã O

Intimo o advogado do reeducando para manifestar sobre o cálculo de f. 56 

no prazo de 10 (dez) dias.

Primavera do Leste, 1 de agosto de 2018

Igor Lucas Prates

Estagiário de Direito

Matrícula 36154

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 199867 Nr: 8443-50.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAN DE MORAES 

WIECZOREK - OAB:21694/O, SUZYE MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO 

MARTINS - OAB:

 Código 199867

Vistos, etc.

1. Diante da ausência de qualquer fato novo apto a modificar o 

deferimento do pedido ora formulado, mantenho as decisões de fls. 

205/2010 e 236/237 por seus próprios fundamentos.

2. Assim, aguarde-se a realização da audiência aprazada á fl. 319.

Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 01 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003176-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO (EMBARGANTE)

ALEXANDRE PIZZOLATO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI OAB - PR15808 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

 

1003176-37.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 
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finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

impugnação aos embargos, no prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000333-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DE OLIVEIRA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

1000333-36.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de: intimar as Partes Autora e Ré para no PRAZO COMUM DE 10 

DIAS, manifestarem-se acerca do laudo pericial. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003943-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

1003943-12.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 2 de agosto de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002980-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN TIEMI FREITA ANBO OAB - MT0014097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS (REQUERIDO)

JOSE FLAVIO (REQUERIDO)

DIOGO RICARDO BAVARESCO (REQUERIDO)

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (REQUERIDO)

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (REQUERIDO)

GISELE PAULA CELLA BAVARESCO (REQUERIDO)

ALICE MARIA BINSFELD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - 459.447.501-97 (PROCURADOR)

GERALDINO RIBEIRO OAB - 251.302.779-53 (PROCURADOR)

MARCOS FAVARETTO RIBEIRO OAB - 060.208.649-36 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

1002980-67.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora de que foi designado o dia 03/09/2018, 

para a realização da perícia, sendo que terá como local para encontro do 

Perito e assistentes técnicos das partes em frente ao Fórum de 

Sorriso-MT, as 8:00h, para dai então seguir para o local da perícia. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002527-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENECIANE LOPES SILVA ABECK (REQUERIDO)

 

1002527-09.2017.8.11.0040 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 a ser expedido, 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, 2 de agosto de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005880-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILES MAFINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUZEBIA DA COSTA (REQUERIDO)

 

1005880-57.2017.8.11.0040 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, 2 de agosto de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141207 Nr: 11205-98.2015.811.0040

 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: ATILANIO ALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR DEITOS, ONILDO APARECIDO 

PALHARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT

 Autos n. 11205-98.2015.811.0040 – Código Apolo: 141207.

 Vistos etc.

 Diante da renúncia noticiada pelos patronos do embargante à fl. 215, 

INTIME-O pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a 

representação processual.

 No mais, diante da certidão de fl. 214, EXPEÇA-SE o necessário à citação 

do embargado Onildo Aparecido Palhari.

 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): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40838 Nr: 3664-92.2007.811.0040

 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: ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO 

BRASIL, OLIVIO JOSE ANDRIGUETTI, JORGE DAL MORO, LUCIA BELUZO 

DAL MORO, MARIA FRIGO DALMORO, ELZA ARCOZI ANDRIGUETTI, 

ODILO ANDREGHETTO, LEONILDA VANZELLA ANDREGHETTO, LUIZ 

ALTAMIR LEMANSKI, LUIZ DAL´MORO, MARILENE SALETE DARIZ 

LEMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DAL MORO, LUCIA BELUZO DAL 

MORO, LUIZ ALTAMIR LEMANSKI, LUIZ DAL´MORO, MARIA FRIGO 

DALMORO, MARILENE SALETE DARIZ LEMANSKI, ODILO ANDREGHETTO, 

LEONILDA VANZELLA ANDREGHETTO, LUIZ BROCH, INEZ BROCH, 

ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL, 

ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL, OLIVIO 

JOSE ANDRIGUETTI, ELZA ARCOZI ANDRIGUETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, EDER ANDREGHETTO - OAB:9431/MT, LEANDRO 

HENRIQUE PERES ARAUJO PIAU - OAB:21697/DF, SILAS AUGUSTO DE 

SOUZA - OAB:5122-B, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, EDER ANDREGHETTO - OAB:9431/MT, LEANDRO 

HENRIQUE PERES ARAUJO PIAU - OAB:21697/DF, zalaudio - 

OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Certifico e dou fé que o trãnsito em julgado da r. sentença proferida nos 

presentes autos já foi certificado às fl. 520, em data de 13/02/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 163454 Nr: 11242-91.2016.811.0040

 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: VALDIR BAZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTELINA SALETE BANFI DA SILVA, 

DOUGLAS BANFI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GUILHERME BENTO DA 

SILVA - OAB:15830/MT, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 11242-91.2016.811.0040 – Código Apolo: 163454.

 Vistos etc.

 Através do petitório de fls. 75/76, a parte autora requer a redesignação 

da sessão de mediação, pugnando ainda pela citação por hora certa 

desta.

 Pois bem. A citação por hora certa deve obedecer aos requisitos contidos 

no artigo 252 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 252. Quando, por 

2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar.

 In casu, não obstante os argumentos da parte autora, analisando a 

certidão encartada à fl. 56, entendo que não restou demonstrada a 

suspeita de ocultação do requerido Douglas Banfi da Silva, razão pela 

qual, INDEFIRO o pedido de citação por hora certa.

 Desta feita, REDESIGNO a sessão de mediação para o dia 10 de setembro 

de 2018, às 14h00min.

 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.: 26572 Nr: 1110-58.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RICARDI, SILAS DO NASCIMENTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIÁRIO, 

ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17.381, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DA SILVA 

MORAES - OAB:23431/PR, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS 

- OAB:MT-9647 - B, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A, 

ROGERIO NUNES GUIMARÃES - OAB:MT - 6569, VALMIR BRITO DE 

MORAES - OAB:PR-12098-B

 Autos n. 1110-58.2005.811.0040 – Código: 26572.

 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 Itaú Seguros S/A para que, no 

prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento do valor indicado à fls. 

887/891, 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.

 No mais, relativamente aos cálculos apresentados pela Contadoria, razão 

assiste ao executado (fls. 892/893), eis que não atendeu o disposto no 

comando judicial de fls. 857/858.

 Desta feita, RETORNEM os autos a Contadoria Judicial para elaboração de 

novos cálculos, na forma indicada na decisão supramencionada.

 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.: 119624 Nr: 10244-94.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILANIO ALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCATO SANCHES, JARBAS 

LEITE FERNANDES, TERCEIRO INTERESSADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12614-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2321-B/MT, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, 

SÉRGIO ANTONIO MEDA - OAB:6.320/PR

 Pelo exposto, isto é, tendo o embargante/executado deixado de efetuar o 

recolhimento das custas processuais 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.Com fundamento no princípio da causalidade, condeno o 

embargante ao pagamento das custas e despesas processuais devidas, 

bem como honorários advocatícios que fixo em R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC.Transitada em julgado a presente 

sentença, providencie o cancelamento da distribuição, procedam-se as 

baixas necessárias quanto a eventuais penhoras e averbações e 

aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao 

arquivo. Requerido o cumprimento de sentença, reclassifique os autos e 

proceda-se na forma do art .  523 do CPC>P.R.I .C.Às 

providências.Sorriso/MT., 01 de Agosto de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 28208 Nr: 2668-65.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANOR LUIZ TRES - ESPÓLIO, CLAUDETE TERESINHA 

TRÊS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, RODRIGO JUSFREDO SIMÕES PINTO - 

OAB:217765/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA BERTUOL - 

OAB:9857-B/MT

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda proposta por ESPÓLIO DE IVANOR LUIZ TRES em desfavor de 

ELISEU JOSE SCHAFR e ELIANE MARIA BROD SCHAFER, com fundamento 

no artigo 485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil.CUSTAS, se 

houver, pela parte autora.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente 

certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

p r a x e . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT., 01 de Agosto de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56856 Nr: 710-68.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTO FAVARETTO, ELISETE JOVANI 

CASANOVA FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:12473-A, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Autos nº710-68.2010.811.0040 – Código nº: 56856.Exequente: Banco do 

Brasil S/AExecutado: Airto Favaretto e Elisete Jovani Casanova 

FavarettoSentença Homologatória de AcordoVistos etc.Cuida-se de 

execução extrajudicial promovida por Banco do Brasil S/A em desfavor de 

Airto Favaretto e Elisete Jovani Casanova Favaretto, todos devidamente 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial.Entre um ato e outro, através do petitório de fls. 113-119, a 

exequente e os executados informaram que se compuseram 

amigavelmente, pugnando pela homologação da avença e a suspensão do 

feito até o cumprimento da obrigação.Determinou-se a intimação do 

ex-patrono da exequente para se manifestar quanto aos honorários 

iniciais (fl. 120). Devidamente intimado (fl. 121), o mesmo deixou de 

manifestar-se nos autos (fl. 123).Vieram-me os autos conclusos.É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.Pois bem. Presentes os requisitos 

autorizadores e, estando as partes devidamente representadas, 

HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes Banco do Brasil S/A e Airto 

Favaretto e Elisete Jovani Casanova Favaretto, constante às fls. 113-119, 

que passa a fazer parte integrante da presente, para que surta seus 

jurídicos e legais efeito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ do 

Código de Processo Civil.Por conseguinte, SUSPENDO o processo até o 

cumprimento integral da obrigação.Decorrido o prazo para cumprimento da 

obrigação, INTIME-SE a exequente para manifestar-se acerca da quitação 

e/ou requerer o que entender de direito.CUSTAS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, na forma avençada pelas partes. PUBLIQUE-SE. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n. 42/2008/CGJ. 

INTIMEM-SE. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, 

AO ARQUIVO, com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT., 01 de Agosto 

Airto Favaretto e Elisete Jovani Casanova Favaretto de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117455 Nr: 8283-21.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO SANCHES, JARBAS LEITE 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILANIO ALBINO DA SILVA, DANTE GAZOLI 

CONSELVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2321-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B, SERGIO 

ANTONIO MEDA - OAB:6320

 Nessa esteira, sem mais delongas, acolho a preliminar alegada pelo 

executado Dante Gazoli Conselvan para o fim de reconhecer a 

inexigibilidade do contrato de prestação de serviço objeto da presente 

execução e, via de consequência, julgo extinta a presente execução, nos 

termos do art. 485, incisos IV e VI do CPC.Condeno os exequentes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC. Transitada 

em julgado a presente sentença, certifique-se. Também após o trânsito em 

julgado devidamente certificado nos autos, aguarde-se em Cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo.P.R.I.C.Às 

providências.Sorriso/MT, 01 de Agosto de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94749 Nr: 6511-91.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE NERVO MATTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON PIRES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO KASSNER - 

OAB:12887-E, DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - OAB:10823, DYOGO 

COSTA MARQUES - OAB:11084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6511-91.2012.811.0040 – Código: 94749.

Sentença sem Resolução de Mérito

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de cobrança de alugueis proposta por SALETE NERVO 

MATTANA em desfavor de ELTON PIRES MARTINS, qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

 Entre um ato e outro, a autora requereu a extinção do feito, na forma do 

art. 485, VIII, do CPC (fl. 67).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência pode ser definida como 

"a abdicação expressa da posição processual alcançada pelo autor, após 

o ajuizamento da ação".

 Como se vê, ao contrário do que ocorre com a renúncia ao direito sobre o 

qual se fundamenta a pretensão articulada (causa de extinção do 

processo com resolução de mérito), a desistência da ação produz efeitos 

apenas processuais, não atingindo o direito material que permanece 

incólume.

 Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da parte demandada, 

haja vista que ainda não ocorreu a triangularização processual.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil.

 CUSTAS, se houver, pela parte autora.

 HONORÁRIOS indevidos.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 1º de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001570-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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DANIELE CRISTINA WOLF (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ROSA CARVALHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001570-08.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

DANIELE CRISTINA WOLF REQUERIDO: FRANCISCO ROSA CARVALHO 

Vistos etc. Cuida-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável c.c. Partilha de Bens ajuizada por Daniele Crstina Wolf em face de 

Francisco Rosa Carvalho, ambos devidamente qualificados nos autos, 

pelos fatos narrados na petição inicial (Id. 5834843), que veio instruída 

com documentos. Decisão inicial, Id. 807852. Ante a impossibilidade de 

citação do requerido, pela petição de Id. 8270040, a autora informou que o 

demandado encontra-se recluso, requerendo o cumprimento do mandado 

de citação no Centro de Ressocialização Sorriso e, posteriormente, a 

nomeação de Curador Especial em favor do mesmo. Certidão positiva de 

citação, Id. 8831350. A tentativa e composição amigável perante o CEJUSC 

restou infrutífera, Id. 9149311. A decisão de Id. 10343458 nomeou Curador 

Especial ao requerido. A seguir, o Curador Especial apresentou 

contestação por negativa geral, Id. 11335034. Ante a ausência de prova 

documental, a autora requereu a designação de audiência para produção 

de prova oral, Id. 11421259. MPE manifestou não ter interesse em intervir 

no presente feito, Id. 13411418. Ante a ausência de prova documental, 

defiro o pedido da parte autor e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10 de Outubro de 2018, às 13h:30min, oportunidade 

em que, além de ser tentada a composição das partes, inexitosa esta, 

será colhido o depoimento pessoal dos litigantes, bem como inquiridas as 

testemunhas eventualmente arroladas. Intimem-se. Às providências. 

Sorriso/MT, 02 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002017-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUCIO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

CLAUDIA SOUZA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002017-93.2017.8.11.0040. AUTOR: 

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A RÉU: PAULO 

LUCIO FERREIRA DA SILVA, CLAUDIA SOUZA DA SILVA Autos n° 

1003804.60.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação Monitória 

promovida pelo Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S/A em 

face de Paulo Lúcio Ferreira da Silva e Cláudia Souza da Silva, todos 

qualificados nos autos, asseverando ser credor dos demandados da 

quantia originária de R$ 99.026,40 (noventa e nove mil, vinte e seis reais e 

quarenta centavos), relativamente a prestação de serviços 

médicos/hospitalares aos mesmos, consoante petição inicial de Id. 

6661954, instruída com documentos. Em seguinte, a parte autora requereu 

a juntada dos comprovantes de recolhimento das custas e taxas 

processuais devidas, Id. 6865765 e ss. Decisão inicial, Id. 81702 Após 

serem regularmente citados, os requeridos ofertaram embargos 

monitórios, conforme razões expostas na petição de Id. 13218970. 

Seguindo, o autor apresentou impugnação aos embargos monitórios, Id. 

13467181. Do breve relato acima, verifica-se que o processo acha-se 

apto a ser saneado e/ou sentenciado. Portanto, previamente a qualquer 

deliberação judicial, oportunizo às partes a tentativa de composição 

amigável do litígio, razão pela qual, designo o dia 10 de Setembro de 2018, 

às 15h:00min horas para tentativa de conciliação perante o CEJUSC local. 

Intimem-se. Às providências. Sorriso/MT, 02 de Agosto de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004383-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER MARTINEZ ORTIGOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004383-71.2018.8.11.0040. AUTOR: 

VAGNER MARTINEZ ORTIGOZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 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. 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, 2 de agosto de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 15512 Nr: 2646-12.2002.811.0040

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS LUNARDI VARGAS MATIOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZM COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, AGRO 

NORTE PESQUISAS E SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: zalaudio - OAB:5.688-A, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, JOAQUIM 

FELIPE SPADONI - OAB:6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDI - 

OAB:6.735, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 Processo nº: 355/2002

Código n° 15512

Vistos etc.

Considerando que a sentença proferida nestes autos já transitou em 
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julgado e não há custas residuais a serem recolhidas, conforme certidão à 

fl. 234, bem como pelo fato do processo em apenso ter encerrado sua 

fase de instrução probatória, havendo sentença transitada em julgado 

naqueles autos esgotando o objetivo da presente ação cautelar, determino 

o arquivamento do feito, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 23 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82880 Nr: 1822-38.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOMIR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES, 

TELECOMUNICAÇÃO LTDA - TV SORRISO -AFILIADA RECORD S/A, 

TELEVISÃO RECORD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6 116/B-MT, TAYLISE CATARINAROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483/A

 Processo nº: 1822-38.2011.811.0040

Código Apolo nº: 82880

Vistos, etc.

Previamente a analise da petição de fls. 198-199, INTIME-SE a parte autora 

para juntar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, procuração com 

poderes específicos para transigir e renunciar ou, querendo, traga a 

minuta do acordo firmado entre as partes, a fim de analise de seus termos.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Sorriso/MT, 24 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46565 Nr: 3483-57.2008.811.0040

 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: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:10.990/11340MT, CLEODEMIR DE PAULA MARTINS - 

OAB:15347/MT, DANIELLY CRISTINA DE AMORIM FERRAZ JORDÃO - 

OAB:11657, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT, SUE 

ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4373-54.2012.811.0040

Código Apolo nº: 92796

Vistos, etc.

Previamente a analise da petição de fls. 198-199, INTIME-SE a parte autora 

para juntar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, procuração com 

poderes específicos para transigir e renunciar ou, querendo, traga a 

minuta do acordo firmado entre as partes, a fim de analise de seus termos.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Sorriso/MT, 24 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito3

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 143960 Nr: 799-81.2016.811.0040

 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: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 799-81.2016.811.0040

Código n° 143960

Vistos etc.

Considerando o teor da decisão proferida no recurso de Agravo de 

Instrumento nº 1008185-03.2018.811.0000 às fls. 69/71 que determinou a 

suspensão da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão do 

bem objeto desta ação, bem como pelo teor do auto de busca e apreensão 

às fls. 56/57 informando o cumprimento da medida liminar, proceda-se a 

expedição do competente mandado de restituição do veículo em favor do 

requerido.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para que, querendo, apresente 

impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 30 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 143960 Nr: 799-81.2016.811.0040

 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: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da requerida para que antecipe o valor da(s) diligência(s) do 

Oficial de Justiça ou das guias para distribuição de carta precatória, 

conforme o caso , a fim de que seja possivel a expedição do mandado de 

restituição;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 19735 Nr: 3995-16.2003.811.0040

 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: MARCOS LUNARDI VARGAS MATIOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO NORTE PESQUISAS E SEMENTES LTDA, 

ZM COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, JOAQUIM 

FELIPE SPADONI - OAB:6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDI - 

OAB:6.735, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Processo nº: 3995-16.2003.811.0040

Código Apolo nº: 19735

Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por Marcos Lunardi 

Vargas Matiotti, requerendo o pagamento do valor de R$ 3.235.460,34, e 

Ziláudio Luiz Pereira, pelo valor de R$ 482.683,41, em face de Agro Norte 

Pesquisas e Sementes Ltda. e ZM Comercial Agrícola Ltda.

Às fls. 1.435/1.439, as partes Marcos Lunardi Vargas Matiotti, Agro Norte 

Pesquisas e Sementes Ltda. e ZM Comercial Agrícola Ltda. apresentaram 

acordo extrajudicial, o qual foi homologado à fls. 1.441, suspendendo-se a 

pretensão executiva.

Às fls. 1.449/1.453, Ziláudio Luiz Pereira, Agro Norte Pesquisas e 

Sementes Ltda. e ZM Comercial Agrícola Ltda. apresentaram acordo 

extrajudicial quanto a execução da verba honorária, pugnando pela sua 

homologação e suspensão da execução até o termo final do prazo para 

cumprimento da obrigação pactuada no instrumento.

É o breve relatório, DECIDO.
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Tratando-se de direitos disponíveis e inexistindo violação da lei, 

HOMOLOGO o acordo de fls. 1.449/1.453, e, com fundamento no artigo 

922, caput, do CPC, SUSPENDO a execução promovida às fls. 1430/1432, 

até o termo final do prazo previsto no instrumento de transação para 

cumprimento da obrigação (30/03/2020 – fl. 1451).

Decorrido o prazo da suspensão (30/03/2020), o que deverá ser 

certificado, intime-se o exequente para que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de, no 

silêncio, este Juízo entender que houve o pagamento integral do débito, 

com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 30 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116099 Nr: 7178-09.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENILDE DUARTE JARA - 

OAB:14987-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDMAURO DIER 

DIAS NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 7178-09.2014.811.0040, 

Protocolo 116099, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003675-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACSON CELIO LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA GALGANI DE MELO OAB - SC10690-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMARA PRISCILA FORSTER FRITSCH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003675-55.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

JACSON CELIO LUIZ REQUERIDO: SIMARA PRISCILA FORSTER FRITSCH 

Vistos, etc. Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência 

antecedente proposto por Jacson Celio Luiz em desfavor de Simara 

Priscila Forter Fritsch, ambos devidamente qualificados nos autos. Para 

tanto, aduz que comprou um animal de estimação, uma cadela da raça 

yorkshire, relatando que na época estava em um relacionamento afetivo 

com a requerida, todavia, com o término da relação, o animal passou ficar 

na residência da demandada, a qual está privando o autor de manter 

contato com o animal de estimação. Alega que o animal foi comprado em 

seu nome, sendo de sua propriedade. Requer ao final a concessão da 

tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do semovente. No 

id nº 9461730, determinou-se a intimação do requerente para comprovar a 

situação de hipossuficiência. O requerente se manifestou no id nº 

9527181. O benefício da gratuidade de justiça foi negado no id nº 

10196721. No id nº 10296541 o autor comprovou o recolhimento de 

custas. No id nº 13842767 determinou-se a intimação do autor para 

esclarecer o pedido de tutela urgência, se antecipatório ou cautelar. O 

autor se manifestou no id nº 14134774, pugnando pelo processamento do 

pedido no rito da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Vieram 

os autos conclusos. É o 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). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. A tutela em caráter 

antecedente é meio de preservação de outro direito, direito acautelado, 

objeto da tutela satisfativa e esta não visa à satisfação de um direito, mas, 

sim, assegurar a sua futura satisfação, protegendo-o. Assim, para o 

deferimento do pleito em tela, imperioso a verificação do preenchimento de 

dois requisitos citados, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo 

da demora. O primeiro requisito da cautelar, a probabilidade do direito, 

repousa na plausibilidade do direito alegado, guiado por um juízo 

superficial de cognição. Diz-se superficial porque, se a sentença cautelar 

é motivada por mero juízo sumário, a apreciação de liminar vem assentada 

num grau ainda menor de conhecimento. Com efeito, não é necessário que 

se tenha a certeza do direito do autor para concessão da medida liminar, 

mas, tão-somente, a probabilidade de ele sagrar-se vencedor. No caso, a 

probabilidade do direito está evidenciada nos documentos anexados aos 

autos, em especial a declaração de venda (id nº 9103830), nota 

promissória (id nº 9104929), a declaração do médico veterinário (id nº 

9104441) e fotografias (id nº 9104321, 9104334, 9104347 e 9104358), 

que demonstram a efetivação da compra do animal pelo autor. Todavia, 

não está evidenciada a posse exclusiva pelo autor, vez que mencionou na 

petição inicial que ambas as partes teriam acordado rotinas de visitação 

ao animal. Também não há provas quanto ao perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, vez que não há provas quanto aos alegados 

danos que o animal estaria sofrendo permanecendo da residência da 

requerida, que também o auxiliou em sua criação, conforme declarado na 

própria peça inicial. Outrossim, os danos que alega sofrer pela ausência 

do animal são de ordem subjetiva, demandando maior instrução probatória 

afim firmar certa convicção sobre o fato. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. BUSCA E APREENSÃO DE ANIMAL 

DE ESTIMAÇÃO. Mantém-se o cachorro com a mulher quando não 

comprovada a propriedade exclusiva do varão e demonstrado que os 

cuidados com o animal ficavam a cargo da convivente. RECURSO 

PROVIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70064744048, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles 

Ribeiro, Julgado em 12/05/2015) MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E 

APREENSÃO – ANIMAL DE ESTIMAÇÃO - PROVA INSUFICIENTE DA 

ALEGAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CPC - SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA (TJSP - 

Apelação 0000830-98.2013.8.26.0037; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão 

Julgador: 18ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de 

Araraquara - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2015; Data de 

Registro: 16/06/2015) Desta forma, ausente um dos requisitos 

autorizadores da concessão da tutela de urgência antecipada, seu 

indeferimento é a medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de tutela de cautelar. 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). 

Sendo inexitosa a tentativa de composição, o prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 306, CPC) para contestar o pedido terá início na data da audiência de 

conciliação. Sem prejuízo, ante a existência de conexão entre este feito e 

ação sob nº 1004371-57.2018.8.11.0040 em trâmite nesta Vara, visto que 

demandam sobre a mesma causa de pedir, APENSEM-SE os feitos, a fim 

de evitar decisões conflitantes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 01 de agosto de 2018.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002312-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para manifestar 

sobre a Carta Precatória devolvida, no prazo de 05 dias, bem como 

efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CG, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002609-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BICICLETARIA RODRIGUES LTDA - ME (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CG, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002756-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JULIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA BEDIN OAB - MT24264/O (ADVOGADO)

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURIANA VIANNA SILVA (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 19 

de OUTUBRO de 2018, às 08 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002872-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIA TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

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 09 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)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003713-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI DE SOUZA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MÔNACO MOTOCENTER LTDA. (RÉU)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (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 11 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003222-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO)

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (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 10 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000222-86.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI OAB - SP257093 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCHEILA ROSANE STREG (DEPRECADO)

JUSTIMIANO DA SILVA JUNIOR (DEPRECADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência complementar do Srº 

Oficial de Justiça, conforme certidão do id 12393315,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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006085-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO)

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006085-86.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: CARMEM LUCIA FERRONATO 

ASCOLI Vistos. Compulsando o feito, verifico que a parte requerida 

apresentou reconvenção, pugnando pelo deferimento da AIJ ou pelo 

parcelamento das custas e despesas processuais. É sabido que a 

gratuidade judiciária é instituto destinado aos hipossuficientes que não 

possuem condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento, caso 
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tenham que recolher as custas processuais. No caso dos autos, verifico 

que a parte requerida/reconvinte não comprovou sua hipossuficiência 

financeira, não juntando nenhum documento que indique a impossibilidade 

de assumir as despesas processuais. Assim, INDEFIRO pedido de 

gratuidade judiciária. Lado outro, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/15, 

c/c artigo 468, §§ 6º, 7º e 8º da CNGC/TJMT, DEFIRO o recolhimento das 

custas judiciais pelos embargantes em até 03 (três) parcelas fixas, 

mediante a emissão de guias com a comprovação nos autos até o dia 10 

de cada mês, ficando ciente que o inadimplemento de quaisquer das 

parcelas poderá, em tese, importar no indeferimento da petição inicial, nos 

termos do art. 290 do CPC/15. ENCAMINHE-SE cópia da presente decisão 

por email ao Departamento de Controle e Arrecadação, no endereço 

dca@tjmt.jus.br, para acompanhamento e controle da modalidade de 

pagamento, conforme Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux. Posto isto, 

passo à análise do pedido de tutela de urgência formulado pela 

requerida/reconvinte. Pois bem, para concessão de tutela de urgência é 

necessário o preenchimento dos requisitos, quais sejam: periculum in mora 

e fumus boni iuris (artigo 300, do NCPC). “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou 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 ressacir os danos que a 

outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

econômicamente 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.” Como 

se vê, para a concessão da tutela provisória de urgência, é imprescindível 

a demonstração dos requisitos da plausibilidade das alegações ou 

probabilidade do direito, além da demonstração do perigo de dano 

irreparável ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, 

verifico que inobstante a requerida/reconvinte alegue que não foi 

constituída em mora e que há litispendência e coisa julgada, já que perante 

a 1ª Vara Cível desta Comarca (Código 120689) tramitou idêntica 

demanda, na qual foi homologado acordo entre as partes, entendo que, em 

análise de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade do 

direito invocado. Isso porque houve a comprovação da constituição em 

mora através do instrumento de protesto de Id 10889634, diante da 

configuração de hipótese prevista na legislação aplicável à espécie (art. 

15, Lei 9.492/97), sendo certo que a requerida/reconvinte reside na zona 

rural, portanto, fora da competência territorial do Tabelionato. Também não 

há que se reconhecer litispendência ou coisa julgada alegada, já que, em 

juízo de cognição sumária, verifico que a presente demanda decorre do 

inadimplemento do pagamento das prestações vencidas a partir de 

15/04/2015 e a ação de Código 120689, da 1ª Vara Cível desta Comarca, 

referiu-se a parcela vencida em 15/04/2014, conforme se nota do termo 

de acordo de Id 13024544. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão da 

tutela de urgência em caráter antecedente. No mais, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem 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. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003717-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. F. (AUTOR)

A. O. (AUTOR)

C. F. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. O. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER TOCANTINS MATOS OAB - MT0004982A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003717-41.2016.8.11.0040. AUTOR: 

MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI, AIME OLIVEIRA, CAIO FEDRIZZI 

OLIVEIRA RÉU: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA VISTOS. 1. Diante do 

relatório social elaborado pela equipe técnica do Juízo, o qual atesta que 

os infantes se encontram em guarda de fato com a mãe desde a 

separação do casal e que mantêm “contatos esporádicos” com o genitor, 

concedo a tutela de urgência para deferir a guarda provisória unilateral de 

Aimê Oliveira e Caio Fedrizzi Oliveira à genitora Maristela Lagemann 

Fedrizzi, na forma dos artigos 33/35 do ECA. As visitas do genitor aos 

filhos, por ora, deverão permanecer livres, desde que haja prévio ajuste 

de data e horário com a guardiã/genitora. 2. Considerando que o requerido 

compareceu nos autos, constituindo advogado, declaro-o citado para os 

atos e termos da presente ação. Considerando que o requerido 

manifestou desinteresse na audiência de conciliação/mediação, deixo de 

redesignar o ato. 3. Em prosseguimento, especifiquem as partes as 

provas que 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. 4. Com as manifestações, tornem 

conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado 

(art. 355, NCPC). 5. Intimem-se, via DJe. Cumpra-se. CUMPRA-SE. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003717-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. F. (AUTOR)

A. O. (AUTOR)

C. F. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. O. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER TOCANTINS MATOS OAB - MT0004982A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003717-41.2016.8.11.0040. AUTOR: 

MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI, AIME OLIVEIRA, CAIO FEDRIZZI 

OLIVEIRA RÉU: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA VISTOS. 1. Diante do 

relatório social elaborado pela equipe técnica do Juízo, o qual atesta que 

os infantes se encontram em guarda de fato com a mãe desde a 

separação do casal e que mantêm “contatos esporádicos” com o genitor, 

concedo a tutela de urgência para deferir a guarda provisória unilateral de 

Aimê Oliveira e Caio Fedrizzi Oliveira à genitora Maristela Lagemann 

Fedrizzi, na forma dos artigos 33/35 do ECA. As visitas do genitor aos 

filhos, por ora, deverão permanecer livres, desde que haja prévio ajuste 

de data e horário com a guardiã/genitora. 2. Considerando que o requerido 

compareceu nos autos, constituindo advogado, declaro-o citado para os 

atos e termos da presente ação. Considerando que o requerido 

manifestou desinteresse na audiência de conciliação/mediação, deixo de 

redesignar o ato. 3. Em prosseguimento, especifiquem as partes as 

provas que 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. 4. Com as manifestações, tornem 

conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado 

(art. 355, NCPC). 5. Intimem-se, via DJe. Cumpra-se. CUMPRA-SE. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003618-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TOCANTINS MATOS OAB - MT0004982A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO)

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)
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SORRISO DESPACHO Processo: 1003618-71.2016.8.11.0040. AUTOR: 

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA RÉU: MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI 

VISTOS. 1. Diante da decisão proferida pela instância superior, 

manifestem-se as partes em prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entenderem de direito, sob pena de 

extinção. 2. Intimem-se, via DJe. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003618-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TOCANTINS MATOS OAB - MT0004982A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO)

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003618-71.2016.8.11.0040. AUTOR: 

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA RÉU: MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI 

VISTOS. 1. Diante da decisão proferida pela instância superior, 

manifestem-se as partes em prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entenderem de direito, sob pena de 

extinção. 2. Intimem-se, via DJe. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 28547 Nr: 3010-76.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE ADOLFO FERRONATO, DIVA 

FRANCISCA FERRONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jose arnaldo janssen nogueira 

- OAB:19.081-a, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Nos termos do art. 845, §1º, e art. 844, do CPC, impulsiono os presentes 

autos com o fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

efetuar o recolhimento da guia da certidão de Registro de Penhora, para 

que que a mesma possa fazer a averbação da penhora no registro 

competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 107425 Nr: 10417-55.2013.811.0040

 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): MIQUELETTI E PEDROSO LTDA ME, KELITH 

FRANCIELI MIQUELETTI, JOSÉ CARLOS DA SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA 

PARA FORNEÇER O RESUMO/MINUTA DA INICIAL, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

DEVENDO O MESMO SER ENCAMINHADO NO E-MAIL 

sor.3vara@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 173796 Nr: 5559-39.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL - OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BIELESCKI, SANTO BIELESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSO RODRIGUES - 

OAB:3.526-A-MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito do complemento de diligência do oficial de justiça no valor de R$ 

140,00 (cento e quarenta reais), devendo, para tanto, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CG, BEM COMO PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE 

A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 15, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de devolução da Deprecata.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 116198 Nr: 7262-10.2014.811.0040

 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: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ARIOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA 

PARA FORNEÇER O RESUMO/MINUTA DA INICIAL, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

DEVENDO O MESMO SER ENCAMINHADO NO E-MAIL 

sor.3vara@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101535 Nr: 4424-31.2013.811.0040

 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: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO SORRISO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4.398-B

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS COM O FIM DE INTIMAR A PARTE 

REQUERENTE, 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.: 169927 Nr: 3320-62.2017.811.0040

 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: IDENIR INACIO SECCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT, NELSON VALDOMIRO AMADO, 

GIOVANI AMADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5.360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, MIGUEL ANTONIO RUAS LUBI - OAB:SC 24850, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 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 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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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

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora da seguinte decisão: 

"Considerando que há discrepância entre as assinaturas do autor 

contidas às fls. 27, 51 e 217 dos autos, determino que o pratono do 

mesmo colacione aos autos o instrumento de procuração com assinatura 

do requerente com firma reconhecida por autenticidade."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 125650 Nr: 2795-51.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS COM O FIM DE INTIMAR A 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.: 92085 Nr: 3604-46.2012.811.0040

 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: HUMBERTO VENTURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FRANCISCO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, e 488, do 

NCPC, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial. 

CONDENO o embargante ao pagamento das custas e despesas. Sem 

honorários advocatícios, ante a ausência de triangularização 

processual.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Havendo recurso 

de apelação, proceda na forma do art. 1.010 NCPC.Diante da petição de 

fls. 121, intime-se pessoalmente o embargante.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 135629 Nr: 8296-83.2015.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, LUCIANO DA CAS, SOLANGE DOS SANTOS JOSÉ 

FERNANDES, NEIMAR ANTONIO COAVILA, ELIZANGELA BIAVA DA CAS, 

MARCELO FERNANDES, JULIANA PAULA THOMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de cumprimento integral da obrigação, proposta por IGOR 

FERREIRA DA SILVA, em face de AGROTERRA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA – ME e OUTROS, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente requerer a extinção e 

arquivamento 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.

 Custas, se houver, na forma pactuada entre as partes, observando-se, 

em caso de omissão, o disposto no artigo 90, § 2º, do NCPC.

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.: 131207 Nr: 5997-36.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA DA SILVA, ELIZANGELA PAULA 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Execução por Título Extrajudicial proposta por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE 

MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE em face de VERA LUCIA DA 

SILVA e ELIZANGELA PAULA AMORIM, todos qualificados nos autos em 

epígrafe.

Após regular citação válida, as partes se compuseram amigavelmente 

para parcelamento do débito em aberto, requerendo a suspensão do feito 

até o prazo final para o cumprimento do pacto. Em análise ao acordo, 

vislumbro que as partes são capazes, e estão representadas por 

advogado constituído, não identificando qualquer indicativo de vícios no 

consentimento, razão pela qual a homologação da avença é medida que 

se impõe.

Assim, HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes litigantes, para 

que surta seus jurídicos e regulares efeitos, e SUSPENDO a presente 

execução até o cumprimento integral do acordo, nos termos do artigo 922, 

caput, do NCPC, com baixa em relatórios estatísticos.

Decorrido o prazo estabelecido, intime-se a parte exequente, para 

manifestar eventual interesse no prosseguimento do feito, advertindo-a de 

que a inércia será interpretada tacitamente como quitação do débito, 

autorizando a extinção do feito pelo pagamento.

Custas nos termos do acordo.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 196102 Nr: 7440-17.2018.811.0040

 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): MRMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA RODRIGUES MELO 

FERREIRA - OAB:2.1809-0

 VISTOS.

1) Trata-se de Incidente de Cobrança de Autos instaurado em face da 

advogada Dra. Márcia Rodrigues Melo Ferreira (OAB/MT 21.809).

2) Às fls. 08, consta certidão noticiando que a causídica efetuou a 

devolução dos autos.

3) Assim, julgo extinto o presente feito.

4) Junte-se cópia integral aos autos do processo principal, na forma do 

artigo 436 da CNGC.

5) Após, arquive-se.

Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004287-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004287-56.2018.8.11.0040. AUTOR: 

TANIA DE LIMA 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 TANIA LIMA 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. 14434386, em que comprova recebimento do beneficio 

até 18/06/2018. 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: 1004313-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004313-88.2017.8.11.0040. AUTOR: 

JOAQUIM MENDES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração, suscitando omissão na 

decisão invectivada, ao argumento de que não fora designada audiência 

de instrução e julgamento, bem como por haver considerado que o 

embargante possuía apenas 156 contribuições, sem observar o boletim de 

ocorrência que relatava a ocorrência de incêndio na Madeireira 

Camponesa, onde queimou os documentos de contribuições 

previdenciárias do embargante (fls. 11739107). É o sucinto relatório. 

Decido. Trata-se de embargos de declaração com efeito infringente, com o 

propósito de reanalisar premissas e argumentos apresentados. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos. Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode 

prosperar. Isso porque, a decisão restou devidamente fundamentada, 

apesar da discordância do embargante. Sobre o tema: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER 

DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DA ATUAL NORMA ADJETIVA - 

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INADMISSÃO - ACLARATÓRIOS 

REJEITADOS. 1. O Recurso de Embargos de Declaração possui a função 

integrativa, tendo por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou 

contradição. 2. Ausentes os pressupostos de cabimento do recurso 

exigidos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil, impõe-se sejam 

desprovidos. 3. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT – 3ª C. ED 5836/2016. 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, J. 04/04/2016, DJE 15/04/2016). Por 

outro lado, caso o embargante pretenda rediscutir a causa, deve manejar 

o recurso cabível e não embargos de declaração. Conclui-se, portanto, 

que se trata de embargos de declaração visando discutir única e 

exclusivamente a justeza (erro/acerto) da decisão, embora seja manifesto 

na doutrina e jurisprudência que esta não é a via adequada para tanto. 

Ademais, a própria legislação processual prevê a possibilidade de 

julgamento antecipado da lide (NCPC, art. 355), dispensada no caso em 

crivo por constituir o direito do autor em provas meramente documentais. 

Não há que se falar também em omissão decorrente da inobservância do 

boletim de ocorrência, porquanto fora devidamente analisado e valorado 

na prolação da sentença. Portanto, não há qualquer omissão no julgado 

objurgado. Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO 

PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua integralidade. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004026-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA GOMES BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/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: 1004026-91.2018.8.11.0040. AUTOR: ANA 

CRISTINA GOMES BATISTA 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 ANA 

CRISTINA GOMES BATISTA 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 
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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. 14272466, em que 

comprova recebimento do beneficio até 30/10/17. 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.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006647-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006647-95.2017.8.11.0040. AUTOR: 

FLAVIO ALVES DE SOUSA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Diante da necessidade da realização de prova pericial, 

a fim de constatar a redução da capacidade laborativa da parte autora, 

nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO 

TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, 

Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente e independentemente de 

compromisso. Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 

do CJF que dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos 

pagamentos de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária 

gratuita, no âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais 

será limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o 

Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Ao ser intimado do seu múnus deverá o 

Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Diante da informação 

constante nos autos de que o benefício concedido em tutela antecipada 

não foi implantado, 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, para fins de cumprimento desta decisão, 

no prazo de 15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA CONFIGURAR, 

EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO. Intimem-se. Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010311-54.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ROSSI SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALL PARK LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010311-54.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: EVANDRO ROSSI SILVA 

EXECUTADO: ALL PARK LTDA - ME Vistos etc. Indefiro o pedido de 

penhora sobre o faturamento da empresa, eis que tal medida é 

excepcional, não tendo o exequente demonstrado que esgotou todos os 

meios para localização de bens em nome da executada. Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – 

PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA – MEDIDA EXCEPCIONAL 

– DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA 

INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO – EMPRESA 

COM BAIXA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ – RECURSO DESPROVIDO.A 

jurisprudência tem entendimento pacífico no sentido que a penhora sobre 

o faturamento da empresa é medida excepcional, sendo cabível quando 

esgotados outros meios de execução e não existam outros bens 

passíveis de garantir o Juízo, o que não restou demonstrado na 

espécie.Peculiaridade do caso concreto em que a empresa executada 

requereu baixa de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o 

que tornaria inócua a concessão da penhora na boca do caixa.” (TJMT. 

Terceira Câmara de Direito Privado, Desembargadora CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, J. 13/06/2018, DJE 18/06/2018) Assim, 

intime-se 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.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010259-87.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010259-87.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME EXECUTADO: EDSON GOMES DE SOUZA Vistos etc. 

Preliminarmente, esclareça-se que “REQUERER A PENHORA” de bens 

NÃO É O MESMO que “DILIGENCIAR À LOCALIZAÇÃO” de bens 

penhoráveis. Aliás, consigne-se que acaso NÃO ESGOTADAS AS 

DILIGÊNCIAS à disposição, para localização de bens penhoráveis, nos 

termos do artigo 476 da CNG/CGJ, o pleito de REQUISIÇÃO DE 

INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL deve ser cabalmente INDEFERIDO. 

Posto isso, antes de analisar o pleito de expedição de ofício on-line junto à 

Receita Federal, INTIME-SE O EXEQUENTE A, AO MENOS, COMPROVAR 

QUE DILIGENCIOU JUNTO AOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DA REGIÃO, 

no prazo de 60 dias, sob pena de indeferimento. TRANSCORRIDO o prazo 

sem indicação, arquivem-se (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sem prejuízo, 

expeça-se certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, 

do NCPC, para fins de protesto. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011581-21.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLIEDE LODI (REQUERENTE)

MILTON ROQUE DALLA QUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNISIDER UNIAO SIDERURGIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011581-21.2010.8.11.0040. REQUERENTE: MILTON ROQUE DALLA QUA, 

OLIEDE LODI REQUERIDO: UNISIDER UNIAO SIDERURGIA LTDA Vistos etc. 

Expeça-se novamente carta precatória ao Juízo da Comarca de 

Divinópolis/MG, nos termos já determinados nos autos. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011779-58.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA M DA SILVA HENNIG - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011779-58.2010.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA 

SOUZA REQUERIDO: TATIANA M DA SILVA HENNIG - ME Vistos etc. Nos 

termos do art. 135 do NCPC, citem-se os sócios a serem indicados pela 

exequente, a qual deverá informar o endereço dos mesmos, para, no 

prazo de 15 dias, manifestar quanto ao pedido de redirecionamento. Após, 

manifeste-se o exequente e, na sequência, conclusos. Às providências

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010586-03.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEFERSON LUIZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI JOSE FOLLADOR OAB - PR15034 (ADVOGADO)

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISIO CLAUDIO - ME (EXECUTADO)

AUGUSTO MAFESSONI E CIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIO RICARDO FAUST OAB - PR43885 (ADVOGADO)

Fernando Biava da Silva OAB - PR45330 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDELCIO JEFERSON DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

REJANE SCHOMMER DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010586-03.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: GEFERSON LUIZ DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: TARCISIO CLAUDIO - ME, AUGUSTO MAFESSONI E CIA 

LTDA Vistos etc. Expeça-se carta precatória para avaliação/intimação e 

demais atos executórios do veículo penhorado via Renajud nos autos 

(Num. 11319382). No mais, certificada a não interposição de impugnação 

ao cumprimento de sentença, proceda-se com o levantamento dos valores 

penhorados nos autos ao exequente. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002902-44.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO TRACIENSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDELIRIO KRUG (REQUERIDO)

GUILHERME SANTOS LESSA (REQUERIDO)

DAIANE KAROLINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002902-44.2016.8.11.0040. REQUERENTE: SERGIO TRACIENSKI 

REQUERIDO: DAIANE KAROLINA DA SILVA, VALDELIRIO KRUG, 

GUILHERME SANTOS LESSA Vistos etc. Homologo a desistência 

apresentada quanto ao reclamado Guilherme Santos Lessa (Num. 

13623164). Designe-se nova audiência de conciliação, citando-se os 

demais reclamados nos endereços fornecidos nos autos pela reclamante. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010777-14.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA DE LOURDES MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010777-14.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 2.756,82; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA 

PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: LARISSA 

INA GRAMKOW Parte Ré: EXECUTADO: FATIMA DE LOURDES MENDES 

Vistos etc. Em caso de sucumbência, fixo os HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO (art. 827, do 

NCPC), valor esse que poderá ser majorado nas hipóteses do § 2º do art. 

827 do NCPC. CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no 

PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que os 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SERÃO REDUZIDOS PELA METADE (art. 

827, § 1º, do NCPC). Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ 

EMBARGAR no prazo de 15 dias (arts. 914 e 915, do CPC), contados na 

forma do art. 231, do NCPC, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O 

PRAZO SEM PAGAMENTO e independentemente de eventuais embargos, 

deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 
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em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE 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. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar 

audiência de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, 

expedindo o necessário para intimação das partes. Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001218-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA OAB - MT0013126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA ELEONORA MICHELS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001218-16.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: WESLEY FRANCISCO LINS DE 

FARIA EXECUTADO: TEREZA ELEONORA MICHELS Vistos etc. Em caso de 

sucumbência, fixo os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O 

VALOR DA EXECUÇÃO (art. 827, do NCPC), valor esse que poderá ser 

majorado nas hipóteses do § 2º do art. 827 do NCPC. CITE-SE o executado 

para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que os HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SERÃO 

REDUZIDOS PELA METADE (art. 827, § 1º, do NCPC). Consigne-se que O 

EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR no prazo de 15 dias (arts. 914 e 915, 

do CPC), contados na forma do art. 231, do NCPC, condicionado à garantia 

do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). 

TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO e independentemente de 

eventuais embargos, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo 

IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE 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. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001253-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA OAB - MT0013126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR ZIBETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001253-73.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: WESLEY FRANCISCO LINS DE 

FARIA EXECUTADO: JULIO CESAR ZIBETTI Vistos etc. Em caso de 

sucumbência, fixo os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O 

VALOR DA EXECUÇÃO (art. 827, do NCPC), valor esse que poderá ser 

majorado nas hipóteses do § 2º do art. 827 do NCPC. CITE-SE o executado 

para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que os HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SERÃO 

REDUZIDOS PELA METADE (art. 827, § 1º, do NCPC). Consigne-se que O 

EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR no prazo de 15 dias (arts. 914 e 915, 

do CPC), contados na forma do art. 231, do NCPC, condicionado à garantia 

do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). 

TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO e independentemente de 

eventuais embargos, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo 

IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE 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. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORECI SCHELL (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000235-85.2016.8.11.0040. REQUERENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: LORECI SCHELL Vistos etc. 

Expeça-se mandado de penhora e avaliação conforme requerido pela 

parte exequente (ID 12280390), observando-se o disposto no art. 833, II, 

do NCPC, ficando o exequente nomeado depositário de eventual bem 

penhorado, até ulterior deliberação. Cumpridas as diligências, deverá ser 

intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010549-05.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA SORRISAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ROGERIO PIOVESAN (EXECUTADO)

ARCANGELO PIOVEZAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010549-05.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: MECANICA SORRISAO LTDA - 

ME EXECUTADO: SILVIO ROGERIO PIOVESAN, ARCANGELO PIOVEZAN 

Vistos etc. Considerando que já decorreram mais de 04 meses do pedido 

de suspensão formulado no Num. 12197470, intime-se o reclamante para 

que indique o endereço em que poderá ser citado o reclamado, no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção. Indicado o endereço, designe-se dia e 

horário para realização da audiência de conciliação. Não havendo a 

indicação de endereço no prazo acima, conclusos para extinção do feito. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003780-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA CRISTINA PINTO (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 17:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001449-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEREU JOSE SANINI (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 17:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002934-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NYCHARLES DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002934-15.2017.8.11.0040 REQUERENTE: NYCHARLES DOS SANTOS 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Trata-se de reclamação 

proposta por NYCHARLES DOS SANTOS COSTA em face de BANCO 

BRADESCARD S.A., em que pretende: a) a concessão de medida liminar 

para retirada do seu nome de órgãos de proteção ao crédito; b) a 

declaração de inexistência de débito dos seguintes valores: R$102,82 

(cento e dois reais e oitenta e dois centavos), referente ao Contrato n. 

530633963296106; R$99,58 (noventa e nove reais e cinquenta e oito 

centavos), referente ao Contrato n. 4283040713423000; e R$258,97 

(duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos), referente 

ao Contrato n. 4224630051583000; e c) a condenação da parte reclamada 

a título de indenização por danos morais. A parte reclamante sustenta que, 

apesar de não ter realizado qualquer contração dos serviços ofertados 

pela parte reclamada, foi surpreendida com anotação de seus dados em 

órgãos de restrição ao crédito por supostas dívidas, causando-lhe danos 

morais. A inicial vem instruída com os documentos constantes nos Ids. 

8139658 e 8139666. A pretensão liminar foi indeferida em decisão 

proferida em 19-6-2017 (Id. 8182770). Audiência de conciliação restou 

infrutífera (Id. 10047771). Devidamente citado, o banco reclamado 

apresentou contestação no Id. 10101336. Preliminarmente, sustenta sua 

ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta a existência de relação 

negocial entre as partes, consubstanciada na contratação de cartão de 

crédito, bem assim a existência de inadimplemento, o que justifica a 

cobrança impugnada. Juntou documentos nos Ids. 9237285. Impugnação à 

contestação encontra-se no Id. 10185508. Em síntese, rechaça todas as 

alegações feitas pela parte reclamante, pugnando pela procedência dos 

pedidos contidos na inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). Quanto à preliminar 

de ilegitimidade passiva. A despeito dos argumentos expostos na 

contestação, colhe-se do extrato acostado no Id. 8139666, expedido em 

08-6-2017, que as negativações realizadas em nome da parte reclamante 

foram informadas pelo banco reclamado, sendo, portanto, legítimo para 

figurar no polo passivo da presente reclamação. Inexistindo demais 

preliminares, passo a análise do mérito. 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 o banco reclamada está sujeito às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que oferta no mercado serviços bancários. 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 da parte 

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. Quanto à inexistência do débito. No caso, 

não restou demonstrada a legitimidade da cobrança impugnada pela parte 

reclamante nos valores de R$102,82 (cento e dois reais e oitenta e dois 

centavos), referente ao Contrato n. 530633963296106; R$99,58 (noventa 

e nove reais e cinquenta e oito centavos), referente ao Contrato n. 

4283040713423000; e R$258,97 (duzentos e cinquenta e oito reais e 

noventa e sete centavos), referente ao Contrato n. 4224630051583000, 

conforme se verifica pelos documentos que instruem a inicial. Frise-se que 
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a parte reclamante sustenta que não efetuou qualquer contratação de 

serviços ofertados pela parte reclamada. Por outro lado, a parte 

reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar que a parte 

reclamante de fato realizou a contratação de cartão de crédito ao qual 

alude em sua peça contestatória – MATEUS CARD sob o nº 

0004224630051583017 (Id. 10101336) –, cingindo-se a juntar aos autos 

faturas não quitadas em nome da parte reclamante. Por outro lado, a parte 

reclamante, mediante o extrato constante no Id. 8139666, demonstra que a 

parte reclamada tem efetuado a cobrança de valor referente à 

contratação de cartão de crédito que não realizou. Quanto ao dano moral. 

De início, importa frisar que incide sobre a instituição bancária 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 fatura relacionada à cartão de crédito não contratado, resultando, 

inclusive, na inserção do nome da parte reclamante em órgãos de 

proteção ao crédito (Id. 8139666). A respeito do serviço defeituoso, 

dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Destaca-se, por oportuno, que na medida em que a parte reclamada 

admite a realização de contratação de serviços de cartão de crédito, 

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 a parte reclamada, 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 bancária 

reclamada à 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 pela parte reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

banco reclamado, instituição financeira de grande porte, 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. Ante o exposto, eu juiz 

leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência dos débitos impugnados, nos valores de 

R$102,82 (cento e dois reais e oitenta e dois centavos), referente ao 

Contrato n. 530633963296106; R$99,58 (noventa e nove reais e cinquenta 

e oito centavos), referente ao Contrato n. 4283040713423000; e R$258,97 

(duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos), referente 

ao Contrato n. 4224630051583000; 2) CONDENAR a parte reclamada 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); e 3) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 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. Sorriso, 08 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, 

14 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002391-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA GALVAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (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 17:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002393-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURECI ALVES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITIBANK 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 17:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002394-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONE TRAJANO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (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 17:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002395-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RAMOS (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 17:50 horas, nesta Comarca, 
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ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002396-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOS SANTOS CARDOSO (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 18:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003288-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MELO POLETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1003288-74.2016.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante dos embargos oposto no ID. 11194522, 

para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. Sorriso/MT, 02 

de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003901-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARISETE ZATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ANDRIGUETTI OAB - MT23897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVIA REGINA POLETO BERGAMINI (REQUERIDO)

NEUDI ANTONIO BERGAMINI (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 12 de DEZEMBRO 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: 1002397-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE DE RIBAMAR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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 18:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002398-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE DE RIBAMAR LOPES (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 18:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000848-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA GOMES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1000848-08.2016.8.11.0040(J). Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo (Id. 

10873041), 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, 28 de novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010833-47.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

ROSILENE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JANILSON FERNANDES CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010833-47.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: JULIANO TRAMONTINA 

EXECUTADO: JANILSON FERNANDES CAMPOS, CLAUDIA DIAS DE 

ALMEIDA, ROSILENE DE OLIVEIRA Vistos etc. Expeça-se carta precatória 

para citação do executado Janilson, nos termos requeridos no Num. 

4709370 para que pague o valor remanescente da dívida. Após, com o 

retorno da deprecata, intime-se a parte exequente para se manifestar 

sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Transcorrido o prazo sem 

manifestação, conclusos. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011043-98.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIO PATAT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 
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8011043-98.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: JOAO DOS SANTOS 

EXECUTADO: FELICIO PATAT Vistos etc. Considerando que a tentativa de 

penhora na residência do executado já restou infrutífera (Num. 1589384), 

indefiro o pedido retro e determino a intimação da parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Decorrido o prazo sem 

manifestação, conclusos. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010046-52.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCARA SALETE TAPARELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010046-52.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: JOCARA SALETE TAPARELLO 

Vistos etc. Certifique-se se há valores penhorados nos autos. Caso 

positivo, designe-se audiência de conciliação, na forma do art. 53, §1º, da 

Lei n. 9.099/95, intimando-se as partes. Caso negativo, intime-se o 

executado, na forma requerida no Num. 12332336. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002399-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SEBASTIAO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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 18:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002400-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SEBASTIAO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 26 de SETEMBRO de 2018, às 18:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010931-32.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO COCA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010931-32.2014.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante da para se 

manifestar sobre a petição ID. 14090397 e Depósito Judicial, no ID nº 

14090459, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito. 

Sorriso/MT, 02 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003306-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GELISANE DA SILVA ALDRIGHI (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)

 

Processo: nº 1003306-61.2017.8.11.0040 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. 11176180, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 02 de agosto 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003306-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GELISANE DA SILVA ALDRIGHI (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)

 

C E R T I D Ã O Processo: 1003306-61.2017.8.11.0040 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. 10898028. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 02 de agosto de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINE PACHECO TURATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN CRISTINA BARBOSA MARTINS NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

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 13:20 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: 1006329-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 
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(ADVOGADO)

 

Processo: nº 1006329-15.2017.8.11.0040 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.14510158, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 01 de Agosto 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002403-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GUGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 08:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003237-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MIGUEL AZEVEDO (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)

 

Processo: nº 1003237-29.2017.8.11.0040 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. 11160788, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 02 de agosto 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002404-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GUGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 08:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011318-13.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER PINESSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEODETE MARIA RUFATTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO)

CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA OAB - MT0006518A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011318-13.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Reclamada (advogado), sobre o aceite proferido pela 

reclamante no ID. 14523342, indicando o número da conta onde o valor 

deverá ser depositado. Sorriso/MT, 02 de agosto de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

Processo: 1001335-07.2018.8.11.0040 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 Reclamada (advogado), para que, no prazo de 48 

horas, manifeste-se acerca da informação apresentada no Id. 14525451. 

Sorriso/MT, 02 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002406-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA GOMES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 29 de AGOSTO de 2018, às 16:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002406-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA GOMES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 29 de AGOSTO de 2018, às 16:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010338-03.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER GOMES SENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE DE MOURA OAB - MT0013055A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADERBAL FERREIRA GONCALVES (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010338-03.2014.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 
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RENAJUD, BACENJUD para ditar os rumos do feito, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Sorriso/MT, 02 de Agosto de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003387-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENI GOFFI CANHETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1003387-10.2017.8.11.0040 (J) Trata-se de reclamação proposta por GENI 

GOFFI CANHETE em face de VIVO S.A. Relatando que não possui relação 

jurídica com a reclamada, porém teve seu nome inscrito no Sistema de 

Proteção ao Crédito pela mesma, informa que intentou diversas vezes 

solucionar o problema com a reclamada e não obteve êxito. Por tais fatos 

postula pela declaração de inexistência de débitos, exclusão do nome da 

reclamante do sistema de proteção ao crédito e ainda pelos danos morais 

suportados. Inexitosa a conciliação (Id. 100266095), sobreveio a 

contestação, em que a reclamada alegou preliminarmente que o 

comprovante de negativação não seria original, pugnando pela 

improcedência da ação. Quanto ao mérito alegou ser legitima a 

contratação dos serviços pela reclamante, bem como os débitos em 

atraso. Postulando ainda pela improcedência dos pedidos e ainda, a 

condenação da reclamante pela litigância de má fé. No mais relatório 

dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. A lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que 

não há necessidade de produção de prova em audiência. Preliminarmente 

não merece prosperar a preliminar arguida pela reclamada, uma vez que o 

comprovante de inscrição juntado pelo reclamante demonstra ser 

proveniente do sistema do SPC (sistema de proteção ao crédito), sendo, 

portanto documento legítimo para a proposição da presente demanda. 

Alega a reclamante, que constatou a existência de registro negativo 

perante sistema de restrição ao crédito, o qual advindo de inscrição 

providenciada pela reclamada. Aduz, porém, que não realizou a 

contratação da qual proveniente o débito. A reclamada, por seu turno, 

limitou-se a alegar que houve a contratação, juntando apenas telas 

sistêmicas, e que o débito inscrito junto aos cadastros de proteção ao 

crédito é oriundo da falta de pagamento pelos serviços prestados, 

deixando, todavia, de juntar a documentação comprobatória da 

contratação. Na condição de grande empresa prestadora de serviços de 

telefonia, ressalte-se, lhe incumbia tal cautela, pois não se admite que 

disponibilize linhas telefônicas sem se precaver acerca da identificação do 

solicitante. Nessa toada, a resolução da contenda passa pela 

consideração da responsabilidade objetiva do reclamado no caso em tela, 

como especifica o art. 14 do CDC. É dizer, a responsabilidade da 

demandada dispensa a prova de culpa, bastando ao consumidor a 

demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal. A conduta 

ilícita da reclamada está demonstrada na documentação que acompanha a 

inicial (Id. 8769520), porquanto levou o registro em cadastro de restrição 

ao crédito o nome do reclamante, sem que este tenha firmado qualquer 

contratação a justificar o débito. O dano moral daí decorrente é o que se 

denomina dano moral “in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a 

dispensar prova específica, consoante tranquila orientação 

jurisprudencial: Recurso Inominado nº 0021734-07.2012.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO 

ALVES DOS SANTOS Recorrido: OI S/A E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR – VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

– FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE 

PROVAS – TELAS DE SISTEMAS – SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE 

EVIDENCIADA – DEVER DE CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO 

NÃO OBSERVADO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DE 

TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR – RISCO 

DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS 

– INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – FIXAÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

O consumidor tem direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, 

inciso VIII do CDC). Não sendo trazida tempestivamente para os autos 

cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, conclui-se 

pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das alegações 

autorais. Cópias de telas de sistemas de informática são insuficientes para 

comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, visto que 

apócrifos e sem certificação técnica. O prestador de serviços deve ser 

cauteloso e observar a Função Social do Contrato para que os terceiros 

de boa-fé não sejam prejudicados com os efeitos de suas negociações. 

Havendo fraude na celebração de contratos, encontra-se caracterizado o 

ato ilícito. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na 

condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece 

de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). 4. No caso 

concreto, a condenação em indenização por danos morais, no valor de 

R$10.000,00, satisfaz ao caráter reparatório e repressor (STF RE 

447.584-7/RJ), servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta 

ilícita. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 217340720128110001/2014, HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2014, 

Publicado no DJE 10/10/2014). Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, 

permite à 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. Não logrou êxito aquela, todavia, 

na demonstração de tais excludentes. Nesses termos, tenho por 

caracterizado o dano moral indenizável, e considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O decote da pretensão, 

todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, como preconiza 

a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de declarar a inexistência do 

débito impugnado, devendo a parte reclamada cancelar o registro junto 

aos cadastros de proteção ao crédito, bem como condenar a parte 

reclamada ao pagamento em favor do reclamante, a título de danos morais, 

do 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), considerando-se como tal a data do registro indevido. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. Jacob Sauer, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003772-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 
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55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamada 

acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 03 

de OUTUBRO de 2018, às 08:30 horas, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela 

oferecer defesa escrita ou oraL. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003748-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI LUIZ DEFACCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (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)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1003748-61.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 02 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002412-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO RODRIGUES VIEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 08:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002414-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GUGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 09:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002418-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEFONSA DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (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 03 de OUTUBRO de 2018, às 09:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002418-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEFONSA DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (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 03 de OUTUBRO de 2018, às 09:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BAGETTI (REQUERENTE)

ADRIANO ZANELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº. 1000166-192017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da 

parte Exequente, para querendo no prazo de 05(cinco) dias, se manifestar 

sobre os cálculos do contador judicial do ID.Nº 14355830. Sorriso, 02 de 

agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003417-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR MOREIRA SOARES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003417-45.2017.8.11.0040 REQUERENTE: VALDENIR MOREIRA SOARES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Narra a parte autora, 

VALDENIR MOREIRA SOARES, que constatou que seu nome estava 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida junto à 

requerida no valor de R$136,17 com relação ao contrato 0239456934. 

Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido. Requer 

seja declarada a inexistência do débito e seja condenada a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A 

requerida contesta sustentando ter havido regular contratação, e junta 

telas do sistema que supostamente provam a mesma. Argui a inexistência 

de dano moral. Diz que houve inicialmente contratação na modalidade 
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pré-pago, onde não há contrato, e posterior migração para a modalidade 

controle. Aduz a possibilidade de fraude. Pugna pela condenação da parte 

autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega que a 

linha telefônica foi contratada pela parte autora, tendo sido utilizada. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo telas 

de sistema geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a 

inscrição negativa carece de legitimidade. Assim, não há os autos prova 

da legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação de serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Poderia a requerida ter juntado cópia de contrato ou 

ao menos gravação da ligação telefônica onde supostamente a parte teria 

contratado os serviços. Se houve fraude, como alega a requerida que 

pode ter ocorrido, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, devendo aprimorar seus sistemas, a fim de 

manter nos mesmos dados fidedignos de contratação. Entretanto, no caso 

concreto improcede o pedido de reparação por danos morais, pois no 

momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte autora outras 

inscrições preexistentes, conforme demonstram os documentos juntados 

na inicial. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de 

débito com relação ao contrato nº 0239456934 no valor de R$136,17, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Togado do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003654-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FRITSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO)

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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, 02 de agosto de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005896-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DINA MARA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1005896-11.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 02 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002148-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINA OLIVEIRA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002148-05.2016.8.11.0040 AUTOR: ALBERTINA OLIVEIRA DE 

CARVALHO RÉU: EDIO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que relata a parte 

autora que adquiriu um veículo FIAT/STRADA-WORKING, placa NJH9071, 

com registro RENAVAN nº 00599601442, cor branca ano 2013/2014. 

Afirma que se comprometeu a pagar parte do valor em dinheiro e o 

remanescente mediante contrato de alienação fiduciária junto ao Banco 

Itaú. Afirma que em que pese o requerido tenha comunicado a venda do 

veículo, não entregou à autora o documento necessário para a realização 

da transferência. Requer seja o mesmo compelido a entregar o documento 

de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo ATPV. A 

requerida contesta afirmando que nunca realizou nenhum negócio com a 

parte autora, sustentando sua ilegitimidade passiva. Aduz ter firmado em 

10/03/2015 contrato particular de compra e venda com Rodiney 

Valdevizero do veículo em questão, sendo que no dia 27/04/2015 o Sr. 
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Rodiney vendeu o mesmo à hora autora, conforme contrato em anexo. 

Afirma que o veículo estava em seu nome mas já pertencia a Rodiney, em 

virtude da tradição ocorrida. Aduz que diante do negócio jurídico realizado 

entre a requerente e o Sr. Rodiney entregou o documento de transferência 

assinado, com firma reconhecida a tal terceiro e para salvaguardar seus 

direitos comunicou a venda junto ao órgão de trânsito. Relata que ao que 

tudo indica não houve o pagamento por parte da autora, de modo que o 

documento ainda não foi à mesma fornecido. Alega falta de interesse de 

agir, pois nunca teve qualquer relação com a requerente. Analisando o 

caso em apreço, verifico que o caso concreto não é de simples solução. 

Ao que tudo indica, o requerido era proprietário do veículo Fiat Strada, 

tendo vendido o mesmo o Sr. Rodiney, esse proprietário de uma empresa 

chamada Kivel Veículos, a fim de que o mesmo o revendesse. Assim, não 

fora realizada a transferência imediata do veículo, postergando-se a 

mesma para tão logo o veículo fosse revendido. Quando da revenda para 

a autora, foi preenchido o ATPV, entretanto, por motivos que não foram 

devidamente esclarecidos nesse processo, o mesmo não foi entregue à 

autora, estando supostamente em posse do terceiro vendedor, Rodiney 

Valdevizero – Kivel Veículos. A parte ré atribui a impossibilidade de 

cumprimento da obrigação por já não estar mais na posse do documento. 

A causa não se mostra madura para julgamento por necessidade de se 

resolver outros aspectos subjacentes, como a inevitabilidade da 

intervenção de terceiro (Rodiney Valdevizero) e a razão para negativa da 

entrega do documento para resolver a obrigação. Assim, a par da 

sucessão dos atos ocorridos em decorrência do negócio jurídico 

realizado, bem como dos elementos que vieram a lume a partir das cópias 

de outros contratos em que consta parte estranha ao presente processo, 

acostadas pelas partes, entendo que solução outra não há, a não ser 

extinguir o processo com fulcro no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. Diante do 

exposto, o conjunto probatório, da maneira como está, nos autos, não 

permite ao julgador colher evidências suficientes para formar seu 

convencimento sobre a solução da controvérsia, sem a participação do 

referido terceiro. Frisa-se que o sistema do juizado especial cível é 

incompatível com intervenção de terceiros. Portanto, considerando que o 

Juizado Especial Cível tem competência para julgamento das causas de 

menor complexidade, a presente demanda deve ser extinta sem 

julgamento do mérito, inclusive pela necessidade de intervenção de 

terceiro, para esclarecimento dos fatos, até mesmo porque, ao que 

parece, a obrigação, para ser satisfeita, precisa da presença da Sr. 

Rodiney, por ter sido relatado, inclusive pela parte autora em impugnação 

que entende ser legítimo o terceiro a integrar o polo passivo da demanda. 

Portanto, nos termos da fundamentação, reconheço a inadmissibilidade do 

procedimento sumaríssimo, julgando assim extinto o processo, sem 

julgamento de mérito (Lei n. 9.099/95, art. 51, II). Sem honorários e custas 

(Lei n.º 9.099/95, art. 55). Submeto à apreciação do Juiz Presidente do 

Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 

2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003688-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA GUSTAVO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003688-54.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JESSICA GUSTAVO GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Trata-se de ação de indenização por danos morais em 

que relata a parte autora, JÉSSICA GUSTAVO GOMES, que vem sofrendo 

cobranças indevidas por parte da empresa reclamada. Diz que nunca 

adquiriu qualquer produto da mesma e desconhece a inscrição com 

relação ao contrato nº 0234614286 no valor de R$218,07. Requereu a 

procedência da demanda a fim de declarar a inexistência de débitos e 

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

Requer seja declarada a inexistência do débito e seja condenada a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$10.000,00. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. Primeiramente, ressalto que deixo de acolher o pedido de 

desistência do processo, pois o mesmo somente foi formulado após a 

apresentação de contrato assinado pela requerida. Entretanto, tenho que 

a ação está apta a ter o mérito resolvido, estando clara a contratação dos 

serviços e, portanto a improcedência da demanda, conforme se 

demonstrará abaixo. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme 

orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão 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 em especial com a assinatura constante na cédula de identidade 

e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de documentos pessoais da 

parte autora, reforçou a tese de que houve realmente contratação, pois 

não há notícia nos autos que houve furto de documentos da mesma. Vale 

ressaltar que em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já 

havia alguma vez contratado com a requerida e que não havia débitos em 

aberto referentes a tal contratação. Portanto, tenho que supostamente 

provada e legitimada a inscrição em análise. Assim, restou evidenciado 

que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de 

obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por 

terra com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, revogando a tutela 

de urgência anteriormente deferida. Ademais, considerando a litigância de 

má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa 

no valor correspondente a 4% (quatro por cento) do valor da causa 

(NCPC, art. 81), este fixado em R$15.760,00, bem como ao pagamento das 

custas processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados 

(Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 10% (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 
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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. Sorriso/MT, 

12 de dezembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos 

os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002148-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINA OLIVEIRA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

 

Proc. 1002148-05.2016.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante dos embargos opostos no ID. 11478686, 

para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. Sorriso/MT, 02 

de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003431-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE AVILA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo: 1003431-29.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida , 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. 

10948371 O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 02 de agosto de 

2018 Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006540-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERSON SOUSA SANTOS (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. PJEC 1006540-51.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 02 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003644-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PAIXAO ALMEIDA 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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003644-35.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA DA PAIXAO ALMEIDA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora, MARIA DA PAIXÃO 

ALMEIDA SANTOS, que constatou que seu nome estava inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito referente a dívida junto à requerida no valor 

de R$164,38 com relação ao contrato 2126188283 e R$218,13 com 

relação ao contrato 2126187060. Alega que desconhece o valor cobrado, 

sendo o mesmo indevido. Requer seja declarada a inexistência do débito e 

seja condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$10.000,00. Foi deferida a liminar e a inversão do 

ônus probatório. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. 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 em especial com a 

assinatura constante na procuração e declaração de hipossuficiência, e, 

ainda, por ter a requerida anexado cópia de documentos pessoais da 

parte autora, reforçou a tese de que houve realmente contratação, pois 

não há notícia nos autos que houve furto de documentos da mesma. Vale 

ressaltar que em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já 

havia alguma vez contratado com a requerida e que não havia débitos em 

aberto referentes a tal contratação. 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 
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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 6% (seis por cento) do valor da causa (NCPC, 

art. 81), este fixado em R$10.000,00, bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 20% (dez 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. Sorriso/MT, 12 de 

dezembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga. Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 18 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003904-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VELOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo nº. 1003904-15.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Reclamante para no prazo de 05(cinco) dias, para querendo se manifestar 

sobre os Embargos de Declaração constante do ID. Nº 14511975. Sorriso, 

02 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002828-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GESSILAINE POLIDO RODRIGUES (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: nº 1002828-53.2017.8.11.0040 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.11383603, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 02 de Agosto 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004987-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

ARGEMIRO SANTOS DE FIGUEIREDO - ME (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 DESPACHO Processo: 

1004987-66.2017.8.11.0040. REQUERENTE: PAULO CEZAR DOS SANTOS 

REQUERIDO: ARGEMIRO SANTOS DE FIGUEIREDO - ME, CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos etc. Intime-se o exequente para que 

manifeste quanto ao pleito e documentos juntados pelo executado (Num. 

12613215 e 12613241), no prazo de 05 dias. Transcorrido o prazo sem 

manifestação, conclusos para extinção. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010764-20.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B (ADVOGADO)

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLESIANE REIS RADIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010764-20.2011.8.11.0040. EXEQUENTE: SERGIO RICARDO 

EVANGELISTA EXECUTADO: CLESIANE REIS RADIN Vistos etc. Em que 

pese a parte exequente tenha requerido a expedição de mandado de 

penhora de motocicleta de propriedade da executada, fato que não trouxe 

aos autos nenhum comprovante da existência de referido bem. Aliás, em 

consulta ao Sistema Renajud já foi constatada a inexistência de veículos 

de propriedade da executada. Sendo assim, indefiro o pleito retro e 

determino a intimação da parte exequente para se manifestar sobre os 

rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001783-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIVONEI NARCISA SANTIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVONEI NARCISA SANTIN OAB - MT0008266A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARASSAGI SETTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001783-77.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: SIVONEI NARCISA SANTIN 

EXECUTADO: ARASSAGI SETTE Vistos etc. Em caso de sucumbência, 

fixo os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

EXECUÇÃO (art. 827, do NCPC), valor esse que poderá ser majorado nas 

hipóteses do § 2º do art. 827 do NCPC. CITE-SE o executado para 

EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que os HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SERÃO 

REDUZIDOS PELA METADE (art. 827, § 1º, do NCPC). Consigne-se que O 

EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR no prazo de 15 dias (arts. 914 e 915, 

do CPC), contados na forma do art. 231, do NCPC, condicionado à garantia 

do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). 

TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO e independentemente de 

eventuais embargos, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo 

IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 147 de 571



AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010771-75.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE MARTINS GOMES OLIVEIRA OAB - MT0015700A-O (ADVOGADO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010771-75.2012.8.11.0040. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO CAMPOS 

DA SILVA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Sobre o 

cálculo de Num. 9340201, manifestem-se as partes, no prazo de 05 dias. 

Havendo quitação do valor remanescente, conclusos para extinção. Caso 

contrário, determino a intimação da 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). Transcorrido o prazo sem 

manifestação, arquivem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005148-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BATISTA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005148-76.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCO BATISTA SILVA 

FILHO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Trata-se de reclamação proposta por FRANCISCO BATISTA 

SILVA FILHO em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS, 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 frente à reclamada; c) a condenação da reclamada 

a título de indenização por danos morais. A reclamante sustenta que, 

conquanto não tenha efetuado qualquer contratação com a empresa 

reclamada, foi surpreendido com uma anotação em órgãos de proteção ao 

crédito por ele efetuada. Audiência de conciliação realizada restou 

infrutífera. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

alega que houve a cessão de crédito, 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. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Pois bem, 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 logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com o reclamante, bem assim o seu inadimplemento a 

ensejar a inclusão de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. Os 

documentos que acompanham a contestação indicam que a reclamante, 

ao contrário do afirmado na inicial, efetuou a contratação dos serviços 

ofertados pela empresa reclamada. Logo, não há que se falar em ilícito a 

ser indenizado. Importa frisar que responde por perdas e danos aquele 

que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente (CPC-2015, art. 79). 

As hipóteses de litigância de má-fé encontram-se descritas no art. 80 do 

CPC-2015, dentre elas, estão: deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. 

Desse modo, o reclamante deve ser condenado a pagar multa, 

correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, bem 

assim a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, e a 

arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que 

efetuou, no termos do art. 81, caput, do CPC-2015. Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial. Considerando a litigância de má-fé do 

reclamante (CPC-2015, art. 80, incisos I e II), condeno-o ao pagamento de 

multa no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido 

da causa constante na inicial (CPC, art. 81), bem como ao pagamento das 

custas processuais e de honorários em favor da douta defesa da 

empresa reclamada (Lei n. 9.099/95, art. 55), os quais arbitro em 15% 

sobre a mesma base. 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 
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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, 06 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002148-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAS FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002148-34.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: JHONATAS FERREIRA 

EXECUTADO: NILTON SILVA SANTOS I - Cite-se a parte executada para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida ou nomear bens 

à penhora. II - Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo 

acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para o pagamento do débito, observando-se, em sendo o caso, eventuais 

indicações da parte exequente. III - Para a hipótese de requerimento de 

penhora “on-line”, observem-se os comandos contidos na Seção 20 do 

Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de valor 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, entendendo-se então como 

frustrada a diligência. IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do 

NCPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. V - Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada 

a 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).

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010896-38.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO PORFIRIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010896-38.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP EXECUTADO: JOSE ANTONIO PORFIRIO Vistos etc. Em que pese o 

postulado pelo no Num. 12696778, a pretensão de suspensão da Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH) e cartões de crédito da parte executada não 

merece prosperar. Ao interpretar o art. 139, IV, do NCPC, é indispensável 

considerar que o ordenamento jurídico reflete na Constituição Federal. 

Deste modo, não há como desviar-se do direito de ir e vir consagrado no 

art. 5º, XV, da CF. Além disso, o art. 8º do NCPC, dispõe que “ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do 

bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 

e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência”, bem como assinala em seu art. 805, o princípio 

da onerosidade do devedor, não podendo, desta maneira, a decisão 

judicial basear-se somente na efetividade do processo, contrariando tais 

preceitos fundamentais. Não obstante, expeça-se certidão da dívida objeto 

da execução e entregue-se a parte exequente, a fim de que, por sua 

conta e risco, providencie a inscrição junto aos órgãos de restrição ao 

crédito. Nesse sentido: Enunciado 76/FONAJE - No processo de 

execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de dívida 

para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, 

sob pena de responsabilidade. Intime-se a 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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002144-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAVIO DE SOUZA REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002144-94.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: SAVIO DE SOUZA REIS I - Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida ou nomear 

bens à penhora. II - Não havendo pagamento ou garantia da execução no 

prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do débito, observando-se, em sendo o caso, 

eventuais indicações da parte exequente. III - Para a hipótese de 

requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos contidos na 

Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de valor 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, entendendo-se então como 

frustrada a diligência. IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de 

valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do 

NCPC, determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. V - Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VI - Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada 

a 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).
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010693-76.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ECOTUBO PET COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010693-76.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: ROCHA & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: ECOTUBO PET COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA - EPP 

Vistos etc. Preliminarmente, esclareça-se que “REQUERER A PENHORA” 

de bens NÃO É O MESMO que “DILIGENCIAR À LOCALIZAÇÃO” de bens 

penhoráveis. Aliás, consigne-se que acaso NÃO ESGOTADAS AS 

DILIGÊNCIAS à disposição, para localização de bens penhoráveis, nos 

termos do artigo 476 da CNG/CGJ, o pleito de REQUISIÇÃO DE 

INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL deve ser cabalmente INDEFERIDO. 

Posto isso, antes de analisar o pleito de expedição de ofício on-line junto à 

Receita Federal, INTIME-SE O EXEQUENTE A, AO MENOS, COMPROVAR 

QUE DILIGENCIOU JUNTO AOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DA REGIÃO, 

no prazo de 60 dias, sob pena de indeferimento. TRANSCORRIDO o prazo 

sem indicação, arquivem-se (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010050-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE APARECIDO ALVES CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010050-84.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: ALEXANDRE APARECIDO ALVES CORREA Vistos etc. Em 

atenção ao pleito de Num. 12658352, expeça-se certidão da dívida objeto 

da execução e entregue-se a parte exequente, a fim de que, por sua 

conta e risco, providencie a inscrição junto aos órgãos de restrição ao 

crédito. Nesse sentido: Enunciado 76/FONAJE - No processo de 

execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de dívida 

para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, 

sob pena de responsabilidade. Intime-se a 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). Transcorrido o prazo 

sem manifestação, arquivem-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010607-42.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA SILVA FARIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010607-42.2014.8.11.0040. REQUERENTE: JAQUELINE DA SILVA 

FARIAS ALVES REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Expeça-se certidão de 

crédito em favor do exequente, nos termos requeridos na petição retro. 

Após, arquivem-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002796-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NERI BARCE DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002796-82.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP EXECUTADO: NERI BARCE DE LIMA Vistos etc. Designe-se nova data 

para audiência de conciliação, intimando-se as partes, sendo a reclamada, 

no endereço fornecido pelo reclamante no Num. 12985678. Exorto a 

desnecessidade de conclusão dos feitos em casos como estes, cuja 

designação de audiência/citação se trate de ato ordinatório. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000086-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON LEMES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L S M DEL PUPO LOCADORA DE VEICULOS E LOGISTICA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000086-55.2017.8.11.0040. AUTOR: EDMILSON LEMES DO NASCIMENTO 

RÉU: L S M DEL PUPO LOCADORA DE VEICULOS E LOGISTICA - ME Vistos 

etc. Tendo em vista o requerimento para expedição de ofício à Junta 

Comercial de Belém/PA, para fornecimento do quadro societário da parte 

devedora, é certo que se trata de providência excepcional, a depender da 

prévia comprovação da impossibilidade da realização da diligência pelo 

interessado. Nessa senda, verifico que não há possibilidade de realizar 

diligências com a profundidade pretendida pela parte exequente, 

primeiramente porque o destinatário não possui convênio com o Poder 

Judiciário para diligências eletrônicas, sendo certo que a expedição de 

ofícios físicos é causa de delonga processual. Muitos processos acabam 

na conhecida “meta 2” do CNJ exatamente em razão de infindáveis 

diligências que não caberiam, propriamente, ao juízo. E o art. 6º do NCPC 

torna expresso que a duração razoável do processo não prescinde da 

cooperação das partes. Afora isso, a realização de diligências com 

tamanha amplitude fatalmente prejudicará a equânime distribuição da força 

de trabalho aos demais processos em tramitação. Ampliar o âmbito de 

pesquisa representará, fatalmente, prejuízo à celeridade em outros feitos, 

pois infelizmente os recursos são limitados. Além disso, tratando-se de 

informações sabidamente públicas, podem ser obtidas pela própria parte 

interessada, que no uso dos preceitos fundamentais previstos no art. 5º, 

XXXIV, da Constituição Federal, pode formalizar seu requerimento junto ao 

órgão expedidor. Ante o exposto, não comprovado nos autos a falta de 

êxito na obtenção das informações, indefiro a pretensão. No mais, não há 

que se falar em julgamento antecipado do mérito, eis que sequer houve 

citação da parte reclamada. Intime-se a parte reclamante para indicar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o endereço da reclamada/sócios, sob pena de 

extinção. Havendo a indicação do endereço, designe-se audiência de 

conciliação, intimando-se as partes. Não havendo a indicação do 

endereço, conclusos. Às providências.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003693-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NALITA HILLMANN GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (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)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1003693-13.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 02 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 189205 Nr: 3611-28.2018.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCR COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AUGUSTO FARIA - 

OAB:61143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte requerente 

da R. decisão, de fls. 23/25, em sua parte principal transcrita: ... "Ante o 

exposto, indefiro a restituição postulada e decido pela doação da carga de 

madeira apreendida neste feito (termo de apreensão fl. 15) em favor do 

Conselho Municipal de Segurança Pública, que fica incumbido de empregar 

o produto em obras sociais, devendo oportunamente relatar ao juízo o 

destino deliberado.Expeça-se termo de doação, que deverá ser firmado 

pelo Presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública, bem como 

alvará judicial para o transporte da carga.

Preliminarmente à destinação, porém, deverá ser juntado aos autos laudo 

de identificação e avaliação da madeira apreendida, a ser firmado por 

órgão ambiental, mediante provocação do COMSEP." ...

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011338-77.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

SUELEN TAIS GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. MADUREIRA SILVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARILDO ANTONIO DE CAMPOS OAB - PR0023292A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011338-77.2010.8.11.0040. EXEQUENTE: SUELEN TAIS GRAMKOW, 

LARISSA INA GRAMKOW EXECUTADO: R. V. MADUREIRA SILVA - ME 

Vistos etc. Indefiro o requerimento de Num. 11070715, visto que o 

executado já fora citado na espécie (Num. 855328 – p. 2). Posto isso, 

intime-se a exequente para, no prazo de quinze dias, indicar bens 

penhoráveis, sob pena de extinção (artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010314-77.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO RODRIGUES LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010314-77.2011.8.11.0040. EXEQUENTE: SERGIO RICARDO 

EVANGELISTA EXECUTADO: REINALDO RODRIGUES LIMA Vistos etc. 

Considerando a nítida possibilidade de resolução amigável da contenda; 

considerando que a continuidade do processo gerará mais despesas e 

desgaste às partes; considerando que a questão já se desenvolve a 

anos, merecendo solução derradeira, com concessões recíprocas 

através da composição civil; considerando o EQUILÍBRIO, PONDERAÇÃO E 

RAZOABILIDADE que devem nortear a relação processual; considerando 

que a CONCILIAÇÃO, para casos desse jaez, MOSTRA-SE 

IMPRESCINDÍVEL para uma SOLUÇÃO JUSTA, CÉLERE, ECONÔMICA E 

EFICAZ; considerando que É DEVER DO MAGISTRADO promover, a 

qualquer tempo, a AUTOCOMPOSIÇÃO, preferencialmente com auxílio de 

conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, inc. V, do NCPC); 

considerando que, especificamente nos Juizados Especiais, o processo 

deve buscar, sempre que possível, a conciliação ou a transação (artigo 

2º, da Lei 9.099/95); e considerando que é DIRETRIZ do E. TJMT, CNJ e 

Tribunais Superiores a BUSCA POR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS ao litígio, 

DESIGNE-SE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data 

estabelecida pelo sistema. Exorto as partes a comparecer à audiência, 

pessoalmente, munidas de PROPOSTAS CONCRETAS/PLAUSÍVEIS, 

notadamente considerando o estágio já percorrido do feito, o atual e o 

longo caminho processual/recursal a percorrer, lembrando que a 

transação tem por pressuposto CONCESSÕES MÚTUAS (art. 840, do CC), 

contando, ainda, com o VALOROSO EMPENHO DOS PATRONOS para o 

sucesso desta tentativa de resolução do litígio. Restando infrutífera a 

conciliação, deverá a parte autora requerer o que de direito, no prazo de 

cinco dias. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001366-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA ANDREIV (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001366-61.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: ANA ROSA ANDREIV Vistos etc. Expeça-se mandado de 

penhora e avaliação conforme requerido pela parte exequente (ID 

12280390), observando-se o disposto no art. 833, II, do NCPC, ficando o 

executado nomeado depositário de eventual bem penhorado, até ulterior 

deliberação (NCPC, art. 840, §2º). Cumpridas as diligências, deverá ser 

intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000328-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MARIA KRONBAUER BORDIN (EXECUTADO)

RINALDO DA SILVA RAMBO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000328-48.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: COLEGIO VINICIUS DE MORAES 

LTDA - EPP EXECUTADO: RINALDO DA SILVA RAMBO, CLAUDIA MARIA 

KRONBAUER BORDIN Vistos etc. Diante da certidão de Num. 122850990, 

intime-se a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Transcorrido o prazo sem manifestação, 

conclusos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010860-93.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GONZALES MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010860-93.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ELIAS GONZALES MOLINA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Indefiro o requerimento de 

Num. 11479763, visto que o contador judicial é auxiliar do Juízo, devendo 

ser consultado somente quando há dúvidas/divergência nos cálculos 

apontados pelas partes, notadamente porque incumbe ao credor instruir o 

pedido de cumprimento de sentença com o demonstrativo do débito 

atualizado. Posto isso, intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias, 

apresentar demonstrativo do débito, no que toca a astreintes fixada, 

devidamente atualizada e com juros legais desde a data do 

descumprimento. Com o cálculo, 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. Decorrido o prazo sem manifestação, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001152-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSENILDO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001152-36.2018.8.11.0040 Vistos etc. Considerando a nítida 

possibilidade de resolução amigável da contenda; considerando que a 

continuidade do processo gerará mais despesas e desgaste às partes; 

considerando que a questão já se desenvolve a anos, merecendo solução 

derradeira, com concessões recíprocas através da composição civil; 

considerando o EQUILÍBRIO, PONDERAÇÃO E RAZOABILIDADE que 

devem nortear a relação processual; considerando que a CONCILIAÇÃO, 

para casos desse jaez, MOSTRA-SE IMPRESCINDÍVEL para uma 

SOLUÇÃO JUSTA, CÉLERE, ECONÔMICA E EFICAZ; considerando que É 

DEVER DO MAGISTRADO promover, a qualquer tempo, a 

AUTOCOMPOSIÇÃO, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais (art. 139, inc. V, do NCPC); considerando que, 

especificamente nos Juizados Especiais, o processo deve buscar, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação (artigo 2º, da Lei 

9.099/95); e considerando que é DIRETRIZ do E. TJMT, CNJ e Tribunais 

Superiores a BUSCA POR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS ao litígio, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida 

pelo sistema. Exorto as partes a comparecer à audiência, pessoalmente, 

munidas de PROPOSTAS CONCRETAS/PLAUSÍVEIS, notadamente 

considerando o estágio já percorrido do feito, o atual e o longo caminho 

processual/recursal a percorrer, lembrando que a transação tem por 

pressuposto CONCESSÕES MÚTUAS (art. 840, do CC), contando, ainda, 

com o VALOROSO EMPENHO DOS PATRONOS para o sucesso desta 

tentativa de resolução do litígio. Restando infrutífera a conciliação, deverá 

a parte autora requerer o que de direito, no prazo de cinco dias. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011624-55.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO COL GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ORLANDO GEMMI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011624-55.2010.8.11.0040 Vistos etc. Considerando a nítida 

possibilidade de resolução amigável da contenda; considerando que a 

continuidade do processo gerará mais despesas e desgaste às partes; 

considerando que a questão já se desenvolve a anos, merecendo solução 

derradeira, com concessões recíprocas através da composição civil; 

considerando o EQUILÍBRIO, PONDERAÇÃO E RAZOABILIDADE que 

devem nortear a relação processual; considerando que a CONCILIAÇÃO, 

para casos desse jaez, MOSTRA-SE IMPRESCINDÍVEL para uma 

SOLUÇÃO JUSTA, CÉLERE, ECONÔMICA E EFICAZ; considerando que É 

DEVER DO MAGISTRADO promover, a qualquer tempo, a 

AUTOCOMPOSIÇÃO, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais (art. 139, inc. V, do NCPC); considerando que, 

especificamente nos Juizados Especiais, o processo deve buscar, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação (artigo 2º, da Lei 

9.099/95); e considerando que é DIRETRIZ do E. TJMT, CNJ e Tribunais 

Superiores a BUSCA POR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS ao litígio, 

DESIGNE-SE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data 

estabelecida pelo sistema. Exorto as partes a comparecer à audiência, 

pessoalmente, munidas de PROPOSTAS CONCRETAS/PLAUSÍVEIS, 

notadamente considerando o estágio já percorrido do feito, o atual e o 

longo caminho processual/recursal a percorrer, lembrando que a 

transação tem por pressuposto CONCESSÕES MÚTUAS (art. 840, do CC), 

contando, ainda, com o VALOROSO EMPENHO DOS PATRONOS para o 

sucesso desta tentativa de resolução do litígio. Restando infrutífera a 

conciliação, deverá a parte autora requerer o que de direito, no prazo de 

cinco dias. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001810-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR FERRAZ MARAGNO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORA DE VEÍCULOS DETRAN MT (RÉU)

NERI WEBER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001810-94.2017.8.11.0040 Vistos etc. Diante da manifestação retro, 

intime-se o executado Detran para que proceda, juntamente com a SEFAZ, 

com a transferência do IPVA em nome do executado Neri Weber, eis que o 

mesmo fora lançado em nome do exequente. Após, intime-se a parte 

executada NERI WEBER, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001728-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDIARA KARINNY LOPES BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001728-63.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME 

EXECUTADO: ANDIARA KARINNY LOPES BRITO I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º) III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - Não havendo cumprimento voluntário, fica desde logo intimada a parte 

credora para atualização do débito, com a incidência da multa acima 

referida, retornando os autos na sequência para análise dos demais 

pedidos formulados. V – Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-82.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

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 DECISÃO Processo nº. 

8010184-82.2014.8.11.0040 Vistos etc. Considerando a nítida 

possibilidade de resolução amigável da contenda; considerando que a 

continuidade do processo gerará mais despesas e desgaste às partes; 

considerando que a questão já se desenvolve a anos, merecendo solução 

derradeira, com concessões recíprocas através da composição civil; 

considerando o EQUILÍBRIO, PONDERAÇÃO E RAZOABILIDADE que 

devem nortear a relação processual; considerando que a CONCILIAÇÃO, 

para casos desse jaez, MOSTRA-SE IMPRESCINDÍVEL para uma 

SOLUÇÃO JUSTA, CÉLERE, ECONÔMICA E EFICAZ; considerando que É 

DEVER DO MAGISTRADO promover, a qualquer tempo, a 

AUTOCOMPOSIÇÃO, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais (art. 139, inc. V, do NCPC); considerando que, 

especificamente nos Juizados Especiais, o processo deve buscar, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação (artigo 2º, da Lei 

9.099/95); e considerando que é DIRETRIZ do E. TJMT, CNJ e Tribunais 

Superiores a BUSCA POR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS ao litígio, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida 

pelo sistema. Exorto as partes a comparecer à audiência, pessoalmente, 

munidas de PROPOSTAS CONCRETAS/PLAUSÍVEIS, notadamente 

considerando o estágio já percorrido do feito, o atual e o longo caminho 

processual/recursal a percorrer, lembrando que a transação tem por 

pressuposto CONCESSÕES MÚTUAS (art. 840, do CC), contando, ainda, 

com o VALOROSO EMPENHO DOS PATRONOS para o sucesso desta 

tentativa de resolução do litígio. Restando infrutífera a conciliação, deverá 

a parte autora requerer o que de direito, no prazo de cinco dias. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010932-51.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NICESIO CALIXTO MORAES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO)

LUANA LISBOA ROSA OAB - MT0016301A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010932-51.2013.8.11.0040 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010565-56.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DALBEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

GERSON SULZBACHER (EXECUTADO)

SOPHIA AGRONEGOCIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

IVONETE APARECIDA MEZIDIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010565-56.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: JORGE DALBEN EXECUTADO: 

GERSON SULZBACHER, SOPHIA AGRONEGOCIOS LTDA - ME, IVONETE 

APARECIDA MEZIDIO Vistos etc. Inicialmente registro que já fora efetivado 

arresto via BACENJUD e RENAJUD em face dos executados, consoante 

comprovantes de Num. 5532142, 5532145, 5532149, 5532154, 5532157, 

5532164 e 5532165, restando pendente, portanto, somente a citação dos 

executados Gerson e Sophia. Nesta toada, expeça-se precatória para 

citação dos executados Gerson e Sophia no endereço indicado no item IV, 

de Num. 12009613 – p. 2. Sem prejuízo, expeça-se AR de citação nos 

endereços indicados no item III, de Num. 12009613 – p. 2. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010800-62.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO COTTA DE AVILA REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010800-62.2011.8.11.0040. EXEQUENTE: PAULO AUGUSTO COTTA DE 

AVILA REIS EXECUTADO: ELIAS MARTINS DA SILVA, ENPA ENGENHARIA 

E PARCERIA LTDA Vistos etc. Sobre a impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentado pela devedora (Num. 12239711), 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004459-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR LUIS MOLOSSI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1004459-32.2017.8.11.0040. AUTOR: GUIOMAR LUIS MOLOSSI - EPP RÉU: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Trata-se de ação cobrança de 

reajustamento de contrato administrativo (Contrato Licitatório nº. 

032/2015), visto que o prazo de execução da obra ter extrapolou o prazo 

de um ano em razão de aditamentos, devidamente justificados, sem culpa 

da contratada. O reclamado, em sede de contestação, arguiu, 

preliminarmente, a denunciação à lide do FUNDEB com a consequente 

incompetência deste Juízo e, no mérito, defendeu a impossibilidade jurídica 

do reajuste, ante o teor do artigo 65, da Lei de Licitações, visto que não 

demonstrados quaisquer prejuízos financeiros; existência de reajuste por 

alterações no projeto inicial. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Direto ao 

ponto, com relação à denunciação à lide, nos termos do artigo 10, da Lei 

9.099/95, é incabível nos Juizados Especiais qualquer forma de 

intervenção de terceiros, com o que resta prejudicado tal pedido e, 

consequentemente, a incompetência arguida. No mérito, assiste razão ao 

autor. Isso porque, há expressa previsão contratual de reajustamento do 

preço em caso de aditamentos justificáveis do contrato que ultrapassem 

um ano da execução da obra, exatamente o caso dos autos, sendo que 

os aditamentos e a inexistência de culpa da reclamante são 

incontroversos nos autos. Quanto à alegação do reclamado de que a 

cláusula contratual 7.2.2 deveria ser analisada à luz do artigo 65, alínea d, 

da Lei 8.666/93, deve ser registrado que tal cláusula atende fielmente 

aquilo que reza a norma legal citada, visto que previu EXPRESSAMENTE a 

necessidade de reajustamento de preço, mediante fórmula indicada no 

próprio contrato, decorrente de fatos previsíveis, porém retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado. Não há qualquer vilipêndio à Lei de 

Licitações que possa indicar a nulidade da cláusula contratual citada, 

sendo prescindível a comprovação de qualquer prejuízo material, visto que 

no contrato houve presunção de que a demora na conclusão da obra 

traria necessidade de reajustamento do preço, sem qualquer 

condicionante. Por fim, quanto ao reajustamento do preço indicado pelo 

demandado como sendo o aqui reclamado pelo autor, é de fácil 

constatação que se refere à outras circunstâncias inerentes ao contrato, 

quais sejam: alteração do projeto original e nas medições inicialmente 

previstas, sem correlação com o reajustamento previsto na cláusula 7.2.2. 

Todas essas circunstâncias impõem a procedência do pleito inicial. Posto 

isso, e sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

fazendo-o, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, 

do NCPC, para CONDENAR o RECLAMADO ao pagamento do montante de 

R$ 32.068,81, referente ao reajustamento do contrato licitatório nº. 

032/2015 (cláusula 7.2.2), devidamente corrigido e com juros legais desde 

o requerimento administrativo. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MONTRAZIO MARCON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ANDRIGUETTI OAB - MT23897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000718-47.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VANIA MONTRAZIO MARCON 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança, sob a alegação de que seria funcionária pública municipal 

efetiva no cargo de Assistente Social 30 horas, porém não estaria 

recebendo remuneração compatível com o cargo, a qual estaria prevista 

na Lei 138/2011. O réu arguiu, em sede de contestação, que o edital que 

regeu o concurso previsto pela autora previu o salário por ela percebido, 

aliado ao fato de que existia um erro material na LC 138/2011, a qual 

previa como remuneração para o cargo de assistente social 30 horas 

aquele devido à assistente social 40 horas, circunstância que foi 

devidamente sanada com a edição da LC 149/2012. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Pois bem, a questão não demanda dilação probatória, 

motivo pelo qual passo, de pronto, a análise do mérito, em homenagem ao 

princípio da primazia das decisões de mérito, sendo, portanto, 

desnecessário nos alongarmos na análise da preliminar arguida. Nesta 

toada, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. A 

uma, porque o edital que regeu o concurso da autora previu como 

remuneração do assistente social 30 horas o montante de R$ 2.500,00 

(Num. 12576469), sendo incontroverso nos autos que a autora sempre 

percebeu tal remuneração, com os acréscimos legais decorrentes de 

reposição salarial e aumentos do período de posse até os dias atuais. 

Calca seu pedido no fato de que a LC 138/2011 previa remuneração mais 

elevada, portanto, faria jus ao valor indicado na Lei Complementar citada, a 

qual, apesar do advento da LC 149/2012, não foi revogada. Porém, essa 

assertiva não reflete a realidade dos fatos, visto que, no que toca à 

remuneração do cargo de assistente social 30 horas, a LC 146/2012 

revogou a redação anterior, a qual contava com erro material, pois 

constava a remuneração devida ao cargo de assistente social 40 horas. 
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Veja-se que na mensagem de encaminhamento para aprovação da LC 

149/2012, o prefeito municipal justifica a necessidade de alteração dos 

dispositivos nos cargos da LC 138/2011, dentre elas, a correção no 

salário de assistente social 30 horas, eis que estava com o salário do 

profissional de 40 horas (item 3, Num. 12576475). Ademais, no edital que 

regeu o certame em que a autora foi aprovada previa o salário correto e 

não o erroneamente constante na LC 138/2011, trecho que foi 

expressamente revogado pelo advento da LC 149/2012. 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.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010829-78.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON WENDER LORENCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010829-78.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: PEDRO PAULO CORREIA 

EXECUTADO: ANDERSON WENDER LORENCO Vistos etc. A parte 

exequente foi intimada para, em 05 (cinco) dias, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (art. 485, §1º, do NCPC), contudo, quedou-se 

inerte, deixando de realizar ou fornecer qualquer contribuição para 

possibilitar o seu progresso (Num. 12248640). Destarte, resta inviabilizada 

a prestação jurisdicional efetiva neste feito, uma vez que a parte 

exequente se desinteressou pelo prosseguimento do feito, tanto que data 

de mais de 03 (três) meses a última intervenção. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o 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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005566-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005566-14.2017.8.11.0040. REQUERENTE: NEUZA FERREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação em que a reclamante requer a condenação da reclamada em 

danos morais em virtude da suspensão do fornecimento de água sem a 

devida notificação prévia. A requerida, por sua vez, arguiu a regularidade 

na suspensão do corte em virtude da existência de débitos, bem como de 

notificação da reclamante. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois 

bem, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Isso 

porque, da análise dos autos se verifica ser incontroverso que a 

reclamante estava inadimplente perante a concessionária distribuidora de 

água, calcando seu pedido indenizatório no fato de não ter sido notificada 

do corte. Nesta toada, em que pese a obrigatoriedade de notificação do 

consumidor antes da suspensão no fornecimento de água, nos moldes 

exigidos pela Lei Municipal 708/98 (notificação pessoal assinada pelo 

responsável pela residência), certo é que a ausência de notificação 

prévia, por si só, não gera dano moral indenizável. Para tanto, é 

imprescindível que o consumidor esteja adimplente perante o prestador de 

serviço, o que, definitivamente, não é o caso dos autos. Ademais, da 

análise da fatura de água juntada em Num. 10492529, pela própria autora, 

constata-se a advertência da existência de três débitos perante a 

concessionária e a sujeição à corte do fornecimento. Em outras palavras, 

é necessário que o corte seja indevido para que haja o dever de indenizar 

da concessionária. In casu, a ausência de notificação prévia, tratou-se de 

mera irregularidade formal, visto que a reclamante estava inadimplente, 

não sendo passível de indenização. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003307-80.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON CASTRO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003307-80.2016.8.11.0040. REQUERENTE: NILSON CASTRO RIBEIRO 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação controvertendo as faturas de água com vencimento em 

25/08/2016 (R$ 188,02) e 26/09/2016 (R$ 147,47), sob a arguição de que 

seriam abusivas, eis que não refletiriam o real consumo da residência da 

reclamante, pugnando pela inexigibilidade de tais débitos com a 

readequação dos valores, bem como danos morais. A reclamada, em sede 

de contestação, arguiu preliminarmente, a incompetência do juízo pela 

necessidade de produção de prova pericial. No mérito, indicou que houve 

adequação da fatura relativa ao mês de setembro/2016, estando 

disponível para pagamento no valor de R$ 123,11, porém em razão de 

alteração do registro e não erro de medição, defendendo a regularidade 

das faturas, eis que refletem o consumo do consumidor. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO a preliminar arguida, eis que tal 

prova resta inviabilizada devido ao tempo decorrido. Ademais, a 

necessidade da prova pericial, por si só, não é fator fundamental para 

determinação da competência dos Juizados, já que ela é uma 

possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no art. 35 da Lei nº 

9.099/95. No que tange ao mérito, a questão central reside na ocorrência 

ou não de falha na prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse 

particular, não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o 

qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, 

acrescendo que houve, in casu, inversão do ônus da prova, em 

consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC, tendo a reclamada se 

desincumbido satisfatoriamente de seu ônus. Isso porque, da análise do 

histórico de consumo do reclamante, constante em Num. 6662314, 

constata-se ser comum picos de consumo como aquele registrado nos 

meses de agosto e setembro de 2016. Senão vejamos: Consoante 

histórico de consumo de Num. 6662314, nos meses referentes as faturas 

impugnadas houve registro de consumo de 54 e 46 m³ de água. Já nos 

meses de março e abril/2015 houve registro de consumo de 71 e 43m³ de 

água. Da mesma forma em outubro/2014 e outubro/2007 foi registrado 

consumo de 46 e 45m³ de água, respectivamente. Logo, é forçoso 

reconhecer que os valores das faturas impugnadas pela reclamante não 

se mostram excessivos e incompatíveis com o perfil de seu consumo, 

devidamente demonstrado pelo histórico de Num. 6662314. Desta feita, 

não restou demonstrado nos autos a elevação abrupta de consumo 

mensal de água nos meses impugnados, devendo o consumidor efetuar o 

pagamento das faturas devidas, com a ressalva de que a fatura referente 

ao mês de setembro/2016 sofreu alteração em seu valor, dada a 

reclassificação do consumidor a pedido deste, porém tal questão não é 

objeto deste feito. Ante o cenário fático encimado resta prejudicado o 

pedido de danos morais inserto na inicial. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, I, do NCPC, revogando a liminar deferida no alvorecer da 

demanda. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002550-86.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA CONCEICAO VERAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002550-86.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DAS DORES DA 

CONCEICAO VERAS REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. 

Trata-se de reclamação controvertendo as faturas de água com 

vencimento em 30/05/2016, 25/08/2016 e 26/09/2016, sob a arguição de 

que seriam abusivas, eis que não refletiriam o real consumo da residência 

da reclamante, pugnando pela inexigibilidade de tais débitos com a 

readequação dos valores, bem como danos morais. A reclamada, em sede 

de contestação, arguiu preliminarmente, a incompetência do juízo pela 

necessidade de produção de prova pericial. No mérito, defendeu a 

regularidade das faturas. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, REJEITO a preliminar arguida, eis que tal prova resta 

inviabilizada devido ao tempo decorrido. Ademais, a necessidade da prova 

pericial, por si só, não é fator fundamental para determinação da 

competência dos Juizados, já que ela é uma possibilidade, e não uma 

exigência, conforme previsto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. No que tange 

ao mérito, a questão central reside na ocorrência ou não de falha na 

prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se 

pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, acrescendo que 

houve, in casu, inversão do ônus da prova, em consonância com a 

previsão do art. 6º, VIII, do CDC. Com efeito, o reclamante sustenta 

cobrança exacerbada do consumo de água nos meses de 05/2016 (R$ 

112,31), 08/2016 (R$ 279,60) e 09/2016 (R$ 152,62), assegurando que 

tais valores fogem ao consumo mensal médio da residência com cinco 

pessoas, em torno de R$ 30,00 (trinta reais). A reclamada, por sua vez, 

afirma que não houve falha na prestação de serviço e que os valores 

cobrados refletem o consumo real. Diante da relação de consumo entre as 

partes, mormente no que tange a inversão do ônus da prova, incumbiria à 

reclamada demonstrar o contrário, qual seja, a regularidade da cobrança. 

É justo que assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente 

dispõe – ou deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento 

das cobranças. Logo, é forçoso reconhecer que os valores das faturas 

impugnadas pela reclamante se mostram excessivos e incompatíveis com 

o perfil de seu consumo, devidamente demonstrado pelo gráfico de Num. 

3236403. Ademais, do laudo de vistoria realizado pela reclamada (Num. 

3236401), extrai-se que se trata de imóvel de padrão médio (5 a 7 

cômodos), sem piscina e sem jardim, não sendo constatado, por ocasião 

da vistoria, nenhuma situação que justificasse tal pico de consumo (obras, 

reforma, etc.) Desta feita, restou demonstrado nos autos a elevação 

abrupta de consumo mensal de água nos meses impugnados, devendo 

ser assegurado ao consumidor o pagamento das faturas devidas com 

base no seu consumo médio, conforme Lei Municipal n. 708/98, em seu 

art. 63: Art. 63. Não sendo possível a apuração do volume consumido em 

determinado período, o faturamento será feito pelo consumo médio, com 

base no histórico do consumo medido. Parágrafo 1º - O consumo médio 

será calculado com base nos últimos 03 meses de consumo medido. No 

que tange ao dano moral pleiteado, entendo que não está caracterizado no 

caso em questão, porquanto a reclamada não imputou ao reclamante 

responsabilidade por fraude, tampouco providenciou inscrição do débito 

em cadastros de proteção ao crédito. É consabido 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. Nesse sentido, 

calha destacar a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): Só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem 

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Na hipótese dos autos, os entraves enfrentados 

pelo reclamante não configuram causa suficiente a lhe impor intenso 

sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis, não passando a situação concreta noticiada de mero 

aborrecimento do cotidiano. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, I, do NCPC, para o efeito de anular as faturas impugnadas 

pelo reclamante, referente os meses de 05/2016 (R$ 112,31), 08/2016 (R$ 

279,60) e 09/2016 (R$ 152,62), devendo a reclamada emitir faturas de 

cobrança do consumo no período impugnado pela média de consumo dos 

três meses imediatamente anteriores e compensar, deste débito ou de 

faturas futuras, com eventual crédito advindo de pagamentos realizados 

pelo reclamante, confirmando a liminar deferida no alvorecer da demanda. 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido 

das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003924-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (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 SENTENÇA Processo: 

1003924-06.2017.8.11.0040. REQUERENTE: SOLANGE DA COSTA SOUZA 

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$ 5.108,49, 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 desvio no borne do medidor, consoante fotos e termo de 

ocorrência e inspeção, devidamente assinado pelo consumidor, juntados 

em Num. 10861297, documentos que 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 no 
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borne do medidor e foi devidamente regularizada no ato da inspeção, sem 

necessidade de substituição do medidor. Aliás, a jurisprudência 

colacionada pela reclamante em sua impugnação diz respeito a 

imprescindibilidade de notificação prévia da consumidora para 

comparecimento à eventual perícia no medidor, o que, como sobredito, não 

é o caso dos autos, visto que, por óbvio, a inspeção no medidor não é 

objeto de notificação prévia visando evitar que haja correção de eventual 

desvio antes da vistoria. De outro norte, a irregularidade encontrada só 

pode ocorrer por ação humana, sendo desnecessária a demonstração, 

pela concessionária, da responsabilidade da reclamante, mas tão somente 

de que ela foi beneficiada pelo registro inferior do consumo de energia 

elétrica, autorizando a recuperação do consumo. 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. 10861287, aliás, o 

consumo praticamente dobrou, 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 (artigo 130). 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BEZERRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000055-98.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELIAS BEZERRA DE SOUSA 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação controvertendo a aplicação de multa, sob a arguição de que 

não era proprietário do imóvel, pugnando pela inexigibilidade de tal débito, 

bem como danos morais pelo corte do fornecimento de água sem aviso 

prévio. A reclamada, em sede de contestação, rechaçou as alegações do 

autor, pugnando pela improcedência dos pedidos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Pois bem, no que tange ao mérito, a questão central reside na 

ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo que houve, in casu, inversão do 

ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC, 

não tendo a reclamada se desincumbido de seu ônus. Isso porque, ao que 

consta, não há como se atribuir a responsabilidade da fraude encontrada 

no medidor ao reclamante, visto que adquiriu o imóvel, adentrando no 

mesmo em 11/2016, motivo pelo qual solicitou a transferência cadastral em 

01/11/2016, quando foi constatada a existência da irregularidade. Aliás, 

consta em Num. 11307630 – p. 4 uma ordem de serviço, datada de 

13/09/2016, para verificação de suspeita de fraude no hidrômetro do 

imóvel adquirido pelo autor, indicando como cliente a antiga proprietária, 

Ivanete Soares Salvetti, com a observação de que foi constatada 

irregularidade, cuja notificação teria sido assinada por Elias (reclamante), 

porém, em nenhum momento a reclamada junta a notificação citada, a qual 

comprovaria que o reclamante estaria residindo no imóvel em 

setembro/2016. Portanto, não há como se atribuir a responsabilidade pela 

irregularidade ao autor, por ausência de provas neste sentido, visto que 

no caso concreto o autor adquiriu o imóvel contemporaneamente à 

constatação da irregularidade. Já no que tange ao dano moral pleiteado, 

entendo que não está caracterizado no caso em questão, porquanto a 

reclamada não providenciou inscrição do débito em cadastros de proteção 

ao crédito, bem como o autor não trouxe aos autos qualquer prova acerca 

da suspensão no fornecimento de água em seu imóvel, notadamente o 

aviso de corte que é entregue ao consumidor/deixado no imóvel no 

momento da efetivação. É consabido 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. Nesse sentido, calha destacar a lição de Sérgio 

Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 

105): Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento 

ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos 

por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Na hipótese dos autos, 

os entraves enfrentados pelo reclamante, não configura causa suficiente 

a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos 

morais indenizáveis, não passando a situação concreta noticiada de mero 

aborrecimento do cotidiano. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, I, do NCPC, para o efeito de anular a multa impugnada pelo 

reclamante, no valor de R$ 165,75, devendo a reclamada compensar este 

débito, visto que já quitado pelo reclamante, nas faturas seguintes. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005776-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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APARECIDA FERREIRA GIMENES (REQUERENTE)

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: 

1005776-65.2017.8.11.0040. REQUERENTE: APARECIDA FERREIRA 

GIMENES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito tributário (IPVA), sob a 

arguição de que o veículo gerador dos tributos teria sido furtado em 

janeiro/2012. O requerido, em sede de contestação pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais, defendendo a regularidade do crédito 

tributário, visto que não houve qualquer comunicação de furto do veículo, 

cujo BO foi lavrado contemporaneamente a propositura desta ação (Num. 

11291349). Em sede de impugnação a reclamante rechaça as teses 

defensivas (Num. 11639662). Designada audiência de instrução e 

julgamento, foi constatada a ausência da reclamada, tendo a reclamante 

indicado o desinteresse na produção de provas orais (Num. 13325549). É 

o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 

38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA do 

demandado, eis que não compareceu à audiência de instrução e 

julgamento, mesmo intimado, todavia, deixo de aplicar os seus efeitos, 

dada a natureza da discussão jurídica (inexigibilidade de crédito tributário). 

Direto ao ponto, não há como se exigir do ente estadual o conhecimento 

da existência de causa excludente da geração do imposto, visto que é de 

responsabilidade do proprietário informar a ocorrência de tais causas, in 

casu, furto. A reclamante justifica que não registrou o furto ocorrido há 

cerca de cinco anos, porque residiria na zona rural e o veículo era velho 

(conforme alegações da inicial e do BO juntado em Num. 10661383), 

porém não pode passar despercebido que o crédito tributário devidamente 

inscrito em dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos 

exatos termos do artigo 204, do CTN, cabendo ao sujeito passivo a elisão 

de tal presunção, mediante prova inequívoca (parágrafo único do artigo 

204 do CTN). Nesta toada, a realização de Boletim de Ocorrência, ato 

unilateral, mais de cinco anos depois do suposto furto, sem qualquer outro 

indício de prova que remeta à verossimilhança das alegações da 

reclamante, não tem o condão de desmistificar a presunção atribuída ao 

crédito tributário devidamente lançado. Tecidas tais considerações a 

improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Posto isso, e 

sem maiores delongas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, 

fazendo-o, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003967-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANILZA OLIVEIRA C LAGANAM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003967-40.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VANILZA OLIVEIRA C 

LAGANAM REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação controvertendo a inclusão de multa por irregularidade no valor 

de R$ 928,02, na fatura do mês de 07/2017, sob a arguição de que 

realizou um acordo com a reclamada de todos os débitos existentes, tendo 

esta lhe garantido que não existiam mais débitos, pugnando pela 

inexigibilidade de tal débito com a readequação dos valores, bem como 

danos morais. A reclamada, em sede de contestação, defendeu a 

regularidade do débito, indicando que tal valor não fez parte do acordo 

entabulado entre as partes e é decorrente da constatação de 

irregularidade consistente em religação do hidrômetro com fornecimento 

cortado sem autorização da concessionária (Num. 10851833). É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, a questão central reside na ocorrência ou 

não de falha na prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse 

particular, não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o 

qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, 

acrescendo que houve, in casu, inversão do ônus da prova, em 

consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC, tendo a reclamada se 

desincumbido satisfatoriamente de seu ônus. Isso porque, da análise do 

arcabouço probatório constante nos autos, constata-se que o débito 

indicado na fatura de julho/2017, consiste em débito de multa por 

constatação de irregularidade no hidrômetro da reclamante, qual seja: 

religação da água com fornecimento suspenso, sem autorização da 

concessionária (cortada com consumo), consoante ordem de serviço de 

Num. 10851833 e notificação de Num. 10851833, documentos que não 

foram objeto de impugnação pela reclamante. Do termo de parcelamento 

juntado pela reclamante em Num. 9274198 – p. 3-5, extrai-se que o débito 

controvertido não está incluso em tal acordo, quiçá, a informação de que 

não haveria mais débitos a serem inclusos no acordo se deu em virtude da 

contemporaneidade entre a vistoria que constatou a irregularidade e 

realização do acordo (apenas um dia). Tecidas tais considerações, a 

improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, revogando a liminar 

deferida no alvorecer da demanda. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002669-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ALVES VILASBOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002669-13.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RENATO ALVES VILAS BOAS 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação controvertendo a fatura de água referente ao mês de 

fevereiro/2016, no valor de R$ 38,45, sob a arguição de que seria 

abusiva, eis que não refletiria o real consumo da residência do reclamante, 

pugnando pela inexigibilidade de tais débitos com a readequação dos 

valores, bem como danos morais. A reclamada apresentou contestação 

em Num. 9887149, porém não compareceu na audiência de conciliação 

(Num. 9868313). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a 

REVELIA da reclamada, nos exatos termos do Enunciado 78, do FONAJE, 

presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, até mesmo 

porque as provas documentais produzidas indicam a verossimilhança das 

alegações do autor. Isso porque, a questão central reside na ocorrência 

ou não de falha na prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse 

particular, não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o 

qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, 

acrescendo que houve, in casu, inversão do ônus da prova, em 

consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. Diante da relação de 

consumo entre as partes, mormente no que tange a inversão do ônus da 

prova, incumbiria à reclamada demonstrar o contrário, qual seja, a 

regularidade da cobrança. É justo que assim seja, pois, na condição de 

grande empresa, certamente dispõe – ou deveria dispor - de condições 

para demonstrar o fundamento das cobranças. Logo, é forçoso 

reconhecer que os valores das faturas impugnadas pelo reclamante se 

mostram excessivos e incompatíveis com o perfil de seu consumo, 

devidamente demonstrado pelo histórico de consumo de Num. 7981445, 

restando cristalino que o autor tem consumo diminuto, inclusive sendo 

cobrada a taxa de consumo mínimo. Ademais, do laudo de vistoria 

realizado pela reclamada (Num. 7981478), extrai-se que se trata de imóvel 

de padrão médio (3 a 5 cômodos), sem piscina e com poço artesiano, não 
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sendo constatada, por ocasião da vistoria, nenhuma situação que 

justificasse tal pico de consumo. Desta feita, restou demonstrado nos 

autos a elevação abrupta de consumo mensal de água no mês impugnado, 

devendo ser assegurado ao consumidor o pagamento das faturas devidas 

com base no seu consumo médio, conforme Lei Municipal n. 708/98, em 

seu art. 63: Art. 63. Não sendo possível a apuração do volume consumido 

em determinado período, o faturamento será feito pelo consumo médio, 

com base no histórico do consumo medido. Parágrafo 1º - O consumo 

médio será calculado com base nos últimos 03 meses de consumo medido. 

No que tange ao dano moral pleiteado, entendo que está caracterizado no 

caso em questão, em virtude do corte no fornecimento de água em virtude 

de fatura indevida. Sobre o tema, vejamos o entendimento do TJMT: 

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - COBRANÇA DE FATURA COM VALOR 

ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – CORTE NO FORNECIMENTO 

DOS SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CDC - NÃO 

DEMONSTRADA A LEGALIDADE DO DÉBITO E QUE NÃO HOUVE 

INTERRUPÇÃO - DANO MORAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO NÃO PROVIDO.A aplicação do CDC aos casos de prestação de 

serviços públicos permite a inversão do ônus da prova em caso de 

hipossuficiência do consumidor. Constatado o consumo muito acima do 

padrão médio mensal, fica afastada a presunção de consumo efetivo, 

devendo a concessionária comprovar que o valor cobrado se mostra 

correto, ônus do qual não se desincumbiu, pois não há nos autos 

comprovação ou indícios de que há problemas de vazamento na casa da 

autora. O corte indevido dos serviços de água e esgoto configura dano 

moral passível de reparação. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

1001501-10.2016.8.11.0040. Rel. Viviane Brito Rebello Isernhagen, J. 

09/04/2018, DJE 11/04/2018) Já no que tange ao quantum debeatur, 

algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, considerando o 

período que o autor ficou sem o fornecimento de água; considerando a 

inexistência de comprovação de que os fatos teriam desencadeado 

situações mais gravosas; considerando a capacidade financeira da 

reclamante e da reclamada; 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$ 5.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, I, do NCPC, para o efeito de anular a fatura impugnada pelo 

reclamante, referente ao mês de 02/2016, devendo a reclamada emitir 

fatura de cobrança do consumo no período impugnado pela média de 

consumo dos três meses imediatamente anteriores e compensar, este 

débito ou de faturas futuras, com eventual crédito advindo de pagamentos 

realizados pelo reclamante, CONDENANDO, ainda, a reclamada a pagar ao 

reclamante, a título de DANOS MORAIS, o valor de R$ 5.000,00 (cinco 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 fato. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-60.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SISTAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE ARANTES DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010028-60.2015.8.11.0040. REQUERENTE: SISTAL ESCRITORIO DE 

CONTABILIDADE LTDA - ME REQUERIDO: DIONE ARANTES DE SOUZA - 

ME Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança, sob a alegação de que 

prestou serviços de contabilidade à reclamada e não recebeu a 

contraprestação devida, relativa à mensalidade. A reclamada, em sede de 

contestação, arguiu que contratou a reclamante somente para proceder a 

abertura da empresa (contrato social, registro Junta Comercial, CNPJ e 

Inscrição Estadual), quitando os valores correspondentes, indicando que 

não houve contratação do pagamento de mensalidades (Num. 10855640). 

Em sede de audiência de instrução foi constatada a ausência da 

reclamada, apesar de intimada, solenidade em que foi inquirida uma 

testemunha e uma informante (Num. 13397690 e seguintes). É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA da reclamada, eis 

que não compareceu à audiência de instrução e julgamento, apesar de 

intimada, nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros 

os fatos alegados no pedido inicial, até mesmo porque corroborados pelo 

arcabouço probatório produzido nos autos. Isso porque, a reclamante 

carreou aos autos prova documental acerca da continuidade da prestação 

de serviços à reclamada, consoante recibos de entrega de apuração no 

PGDAS-D, Declaração do Simples Nacional, Declaração de Recolhimento 

de ISS, Controle ICMS, Folha de Pagamento, dentre outros (Num. 

10971422, 10971432, 10971439, 10971444 e 10971453), circunstância 

que legitima a cobrança de mensalidades. Ademais, a testemunha 

inquirida, Silvete, laborava para a reclamante à época dos fatos e 

confirmou a contratação dos serviços pela reclamada. Tecidas tais 

considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para 

CONDENAR a reclamada a pagar a reclamante o valor de R$ 1.000,00 (04 

meses de R$ 250,00), devidamente corrigidos e com juros legais a partir 

do vencimento. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001757-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE FALINSKI STEDILE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001757-16.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JULIANE FALINSKI STEDILE 

REQUERIDO: ADRIANA RIBEIRO Vistos etc. Trata-se de reclamação em 

que a reclamante, sob a alegação de que foi alvo de publicação 

difamatória nas redes sociais (facebook), realizada pela reclamada, 

pugnando pela condenação desta em danos morais. A reclamada, por sua 

vez, confirma que realizou a publicação, porém atribui tal ação ao 

desequilíbrio emocional causado pelos boatos de envolvimento da 

reclamada com seu esposo, pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais. No mais, realizou pedido contraposto de danos morais no montante 

de R$ 3.000,00, visto que a conduta da requerida lhe causou problemas 

familiares, sendo necessário o uso de medicamentos antidepressivos 

(Num. 10607154). Em audiência foram inquiridas testemunhas e tomado o 

depoimento pessoal das partes (Num. 13397399 e seguintes). É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, é incontroverso nos autos que a 

reclamada publicou em seu Facebook texto identificando a reclamante, na 

qual afirmou que ela estaria saindo com homem casado (seu marido), bem 

como que seria “vagabunda”, tendo a própria reclamada em seu 

depoimento pessoal confirmado tal circunstância. É indene de dúvidas que 

tal publicação ofendeu a honra e a dignidade da autora, notadamente por 

ter sido realizada em rede social, sendo consabido que postagens desta 

natureza são facilmente propagadas, tomando proporções imensuráveis, 

propagação que foi corroborada pelas testemunhas Valdicéia, Ladi e 

Sinthia, as quais também relataram acerca do abalo emocional sofrido pela 

reclamante. Nesta toada, nos termos do artigo 5º, X, da CF, dispõe que 

“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral 
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decorrente de sua violação”, exatamente o caso dos autos. Da mesma 

forma, o artigo 186, do Código Civil, normatiza que “aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. A 

reclamada, na tentativa de excluir sua responsabilidade, atribuiu a 

postagem ao desequilíbrio emocional provocado pelas atitudes da 

reclamante, a qual estaria “dando em cima” de seu marido, tendo recebido 

diversas denúncias à respeito. Porém, tal circunstância não é excludente 

de ilicitude, as quais estão devidamente previstas no artigo 188, do Código 

Civil, não se amoldando à arguição da reclamada. Ademais, não se ataca 

um suposto ilícito com outro ilícito, visto que existem formas previstas no 

ordenamento jurídico para cessar situações vexatórias, sendo oportuno 

registrar que não restou comprovado nos autos as narrativas da 

reclamada, visto que não há nenhum elemento de convicção que 

corrobore suas alegações, exceto o depoimento de seu esposo, o qual, 

por óbvio, não pode ser considerado para tanto. Devidamente comprovada 

a ofensa à honra e imagem da reclamante, esta deve sofrer a reparação 

correspondente. Sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INJÚRIA E DIFAMAÇÃO - ATO 

ILÍCITO CONFIGURADO - VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

- DEVER DE REPARAR - QUANTUM ARBITRADO - RAZOÁVEL E 

PROPORCIONAL - MULTA DIÁRIA - INALTERADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Provada a violação à honra e à imagem por 

meio de ofensas gratuitas proferidas em matérias divulgadas pela internet 

com intenção de ferir a dignidade alheia, existe o dever de indenizar. O 

valor fixado para reparar o dano extrapatrimonial deve observar as 

condições do ofensor, do ofendido, o bem jurídico lesado e os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se suficiente para 

compensar os prejuízos, sem gerar, contudo, enriquecimento ilícito. A 

astreinte assegura nas obrigações de fazer o resultado prático das 

decisões judiciais ( arts. 461 e 461-A, ambos do CPC), e só pode ser 

modificada por critério e arbítrio do julgador quando verificar insuficiência 

ou abuso”. (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado. Ap 119777/2014. Des. 

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 28/01/2015, DJE 02/02/2015) Já no que 

tange ao quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. 

Deste modo, considerando a natureza e o meio utilizado pela reclamada 

para a postagem (redes sociais); considerando a inexistência de 

comprovação de que os fatos teriam desencadeado problemas de saúde 

(depressão) e utilização de medicamentos pela reclamante; considerando 

a inexistência de comprovação de outras agravantes; considerando a 

capacidade financeira da reclamante e da reclamada; 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$ 

8.000,00, que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Por fim, ante 

a fundamentação supra, o pedido contraposto formulado pela reclamada 

deve ser rejeitado, visto que não restou comprovado nos autos qualquer 

conduta da reclamante que pudesse gerar a necessidade de reparação à 

reclamada, visto que o próprio marido da reclamada indicou que jamais 

existiu qualquer relacionamento entre ele e a reclamante, porém surgiram 

boatos no ambiente de trabalho criados por terceiros, o que, como 

sobredito, não pode ser atribuído à reclamante que, segundo as 

testemunhas, mantinham contato relacionado ao trabalho de ambos. Posto 

isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para 

CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante, a título de danos morais, o 

valor de R$ 8.000,00 (oito 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 fato. No mais, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido contraposto apresentado pela reclamada. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005847-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (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 SENTENÇA Processo: 

1005847-67.2017.8.11.0040. REQUERENTE: REGINA MARTINS DE 

OLIVEIRA 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$ 2.013,92, 

pugnando pela declaração da inexistência de tal débito e danos morais. 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 (Num. 13429161). 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 desvio no ramal de entrada, consoante fotos e termo de 

ocorrência e inspeção, devidamente assinado pela reclamante, juntados 

em Num. 13429178 – p. 9-10 e 13429178 – p. 14-16, documentos que 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, em desvio no 

ramal de entrada, anomalia que foi devidamente regularizada no ato da 

inspeção, sem necessidade de substituição do medidor. De outro norte, a 

irregularidade encontrada só pode ocorrer por ação humana, sendo 

desnecessária a demonstração, pela concessionária, da responsabilidade 

da reclamante, mas tão somente de que ela foi beneficiada pelo registro 

inferior do consumo de energia elétrica, autorizando a recuperação do 

consumo. 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. 13429188, 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 – 
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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 (artigo 130). 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.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002555-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON MINOSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002555-11.2016.8.11.0040. REQUERENTE: EMERSON MINOSSO 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação em que a reclamante requer a condenação da reclamada em 

danos morais em virtude da suspensão do fornecimento de água por 

débito devidamente quitado. A requerida, por sua vez, arguiu que as 

contas do autor possuíam débito automático, porém especificamente com 

relação à fatura do mês de maio/2016 ocorreu um erro sistêmico, não 

sendo possível a efetivação do débito automático, com o que foi 

cancelada a fatura antiga e emitida nova fatura (nota fiscal) para 

pagamento. Porém, o reclamante teria pago o débito com a fatura antiga, o 

que gerou crédito nas faturas seguintes e a inadimplência com relação à 

fatura de maio/2016. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, a 

procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Isso porque, é 

incontroverso nos autos que o reclamante realizou o pagamento da fatura 

que gerou o débito, sendo que a reclamada aduz que este teria efetivado 

o pagamento mediante utilização de fatura cancelada. Porém, a reclamada 

não pode transferir o ônus do desenvolvimento de sua atividade ao 

consumidor, sendo que toda a celeuma poderia ter sido evitada se a 

reclamada ao constatar o pagamento da fatura (ainda que com fatura 

cancelada) tivesse registrado a quitação junto ao seu sistema, emitindo as 

faturas subsequentes normalmente ao invés de gerar crédito em favor do 

reclamante, circunstância que desencadeou os fatos em discussão (corte 

do fornecimento de água do reclamante). No que tange ao dano moral 

pleiteado, entendo que está caracterizado no caso em questão, em virtude 

do corte no fornecimento de água em virtude de fatura quitada. Sobre o 

tema, vejamos o entendimento do TJMT: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - 

COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE 

CONSUMO – CORTE NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – CDC - NÃO DEMONSTRADA A LEGALIDADE DO 

DÉBITO E QUE NÃO HOUVE INTERRUPÇÃO - DANO MORAL DEVIDO - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.A aplicação do CDC aos 

casos de prestação de serviços públicos permite a inversão do ônus da 

prova em caso de hipossuficiência do consumidor. Constatado o consumo 

muito acima do padrão médio mensal, fica afastada a presunção de 

consumo efetivo, devendo a concessionária comprovar que o valor 

cobrado se mostra correto, ônus do qual não se desincumbiu, pois não há 

nos autos comprovação ou indícios de que há problemas de vazamento na 

casa da autora. O corte indevido dos serviços de água e esgoto configura 

dano moral passível de reparação. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

1001501-10.2016.8.11.0040. Rel. Viviane Brito Rebello Isernhagen, J. 

09/04/2018, DJE 11/04/2018) Já no que tange ao quantum debeatur, 

algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, considerando o 

período que o reclamante ficou sem o fornecimento de água; considerando 

a inexistência de comprovação de que os fatos teriam desencadeado 

situações mais gravosas; considerando a capacidade financeira da 

reclamante e da reclamada; 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$ 5.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, I, do NCPC, para o efeito de CONDENAR a reclamada a 

pagar ao reclamante, a título de DANOS MORAIS, o valor de R$ 5.000,00 

(cinco 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 partir 

do evento danoso (artigo 398, do CC). Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004583-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAVI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT0013764A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOBLE AGRI TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

NOBLE BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO BENETTI TIMM OAB - RS37400 (ADVOGADO)

RAFAEL BICCA MACHADO OAB - SP0354406A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004583-15.2017.8.11.0040. REQUERENTE: NAVI TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - ME REQUERIDO: NOBLE AGRI TRANSPORTES 

LTDA, NOBLE BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança, sob 

a alegação de que prestou serviços de transportes à reclamada, a qual 

demorou 57 horas para descarregar a mercadoria, motivo pelo qual requer 

o pagamento de estadia, nos termos do artigo 11, §5º, da Lei 11.442/2007. 

A reclamada, em sede de contestação, arguiu a inaplicabilidade da Lei 

11.442/2007 ao caso e a inexistência de responsabilidade civil das rés. É 

o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 

38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, razão assiste ao autor. Isso 

porque, restou devidamente demonstrado nos autos o registro da 

reclamante como transportadora na Agência Nacional de Transportes 

Terrestres, consoante comprovante juntado em Num. 11621616, 

atendendo a exigência constante no artigo 2º, da Lei 11.442/2007, com o 

que deve ser rejeitada a tese de inaplicabilidade da Lei citada ao presente 

caso. No mais, o reclamante juntou em Num. 9731275 – p. 4, comprovante 

de movimentação do veículo, emitido pela própria reclamada, na qual 

consta como data e horário de chegada do caminhão o dia 21/05/2017, 

15:37:09 e data de saída o dia 23/05/2017, às 23:51:55. Portanto, indene 

de dúvidas que o período de permanência para descarregamento do 

caminhão extrapolou o limite inserto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007 

(cinco horas), devendo a reclamante ser indenizada, nos termos do 

dispositivo legal citado. Quanto à ausência de responsabilidade civil das 

rés, deve ser registrado que as hipóteses para tanto estão indicadas no 

artigo 12, da Lei 11.442/2007, não havendo nos autos prova da incidência 

de qualquer delas. Tecidas tais considerações, a procedência dos 

pedidos iniciais é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar a 
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reclamante o valor de R$ 4.538,94 (quatro mil, quinhentos e trinta e oito 

reais e noventa e quatro centavos, devidamente corrigidos e com juros 

legais a partir do vencimento. 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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001486-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA MARQUES PINTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA MARQUES PINTADO OAB - MT17934/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001486-70.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCINEIA MARQUES PINTADO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora (Num. 

13694370), EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002130-81.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA ALVES COMINE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 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: 

1002130-81.2016.8.11.0040. REQUERENTE: EDINALVA ALVES COMINE 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de infração de trânsito, sob a arguição de que nunca esteve ou visitou o 

Município de Várzea Grande, onde supostamente a multa foi gerada. O 

reclamado, em sede de contestação, arguiu, preliminarmente, a ausência 

de interesse de agir e ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e, no mérito, se 

reportou à fatos estranhos à presente lide (Num. 4541646). É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, verifico que merece prosperar a 

preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, visto que no extrato 

constante no ID 9909547 o reclamado não figura como órgão autuador das 

infrações de trânsito, o que obsta a pretensão do reclamante em 

anulá-las, devendo intentar com a referida ação em face daqueles que 

foram responsáveis pela autuação, conforme entendimento 

jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. DETRAN/RS. AÇÃO ANULATÓRIA 

DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO 

ÓRGÃO AUTUADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/RS. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO 

MANTIDA. Caso concreto em que o DETRAN, contra quem foi proposta a 

demanda, não consta como o órgão autuador de nenhuma das infrações. 

Enquanto não forem anuladas as infrações de trânsito aplicadas pelos 

entes públicos responsáveis por cada uma das autuações, impossível 

anular-se a aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir 

promovida pelo DETRAN/RS, porquanto decorre de penalidade aplicada 

por outros órgãos. Assim, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e em 

atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e 

economia processual elencados no artigo 2º da mesma lei, confirma-se a 

sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com 

fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do 

julgamento. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71005825872, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em 27/07/2016). 

Desta feita, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, JULGO EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Revogo a medida cautelar 

deferida neste feito. 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: 1000151-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000151-16.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação controvertendo as faturas de água com vencimento em 

06/06/2017 e 07/07/2017, sob a arguição de que seriam abusivas, eis que 

não refletiriam o real consumo da residência da reclamante, pugnando pela 

inexigibilidade de tais débitos com a readequação dos valores. A 

reclamada, em sede de contestação, defendeu a regularidade das faturas. 

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 

38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, a questão central reside na 

ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo que houve, in casu, inversão do 

ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. 

Com efeito, o reclamante sustenta cobrança exacerbada do consumo de 

água nas faturas com vencimento em 06/06/2017 (R$ 201,79) e 

06/07/2017 (R$ 118,89), assegurando que tais valores fogem ao consumo 

mensal médio da residência com seis pessoas, em torno de R$ 40,00 a R$ 

60,00. A reclamada, por sua vez, afirma que não houve falha na 

prestação de serviço e que os valores cobrados refletem o consumo real. 

Diante da relação de consumo entre as partes, mormente no que tange a 

inversão do ônus da prova, incumbiria à reclamada demonstrar o 

contrário, qual seja, a regularidade da cobrança. É justo que assim seja, 

pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou deveria 

dispor - de condições para demonstrar o fundamento das cobranças. 

Logo, é forçoso reconhecer que os valores das faturas impugnadas pela 

reclamante se mostram excessivas e incompatíveis com o perfil de seu 

consumo, devidamente demonstrado pelo gráfico de Num. 11390976 – p. 

55. Ademais, apesar da reclamada ter indicado que realizou vistoria no 

imóvel da autora, não juntou qualquer comprovante neste sentido. Desta 

feita, constatada a elevação abrupta de consumo mensal de água nos 

meses impugnados, sem qualquer justificativa, deve ser assegurado ao 

consumidor o pagamento das faturas devidas com base no seu consumo 

médio, conforme Lei Municipal n. 708/98, em seu art. 63: Art. 63. Não 

sendo possível a apuração do volume consumido em determinado período, 

o faturamento será feito pelo consumo médio, com base no histórico do 

consumo medido. Parágrafo 1º - O consumo médio será calculado com 

base nos últimos 03 meses de consumo medido. Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, I, do NCPC, para o efeito de anular as faturas, impugnadas 

pela reclamante, com vencimento em 06/06/2017 (R$ 201,79) e 06/07/2017 

(R$ 118,89), devendo a reclamada emitir faturas de cobrança do consumo 

no período impugnado pela média de consumo dos três meses 

imediatamente anteriores e compensar, este débito ou de faturas futuras, 

com eventual crédito advindo de pagamentos realizados pela reclamante, 

confirmando a liminar deferida no alvorecer da demanda. Sem honorários 

e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005083-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ELISEU DE SOUZA SILVA (TESTEMUNHA)

ANDREIA CARVALHO SOUZA (TESTEMUNHA)

SUELI RIBEIRO DOS SANTOS SAVARIS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005083-81.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA 

XAVIER REQUERIDO: QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E 

ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 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 pelo veículo de propriedade da 

reclamada, o qual teria invadido a preferencial. A reclamada arguiu que 

não houve invasão da preferencial, mas, sim, ausência de precaução da 

reclamante em face da prioridade de trânsito atribuída às ambulâncias, 

rechaçando os danos morais e materiais arguidos. Subsidiariamente, 

pugnou pela atribuição de culpa concorrente. Em sede de audiência de 

instrução foi constatada a ausência da reclamada, apesar de intimada, 

bem como inquiridos dois informantes (Num. 13663230 e seguintes). É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA da 

reclamada, eis que não compareceu à audiência de instrução e 

julgamento, apesar de intimada, nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, 

reputando verdadeiros, em parte, os fatos alegados no pedido inicial. Isso 

porque, no que toca a culpa pelo abalroamento indicado na inicial, ficou 

devidamente demonstrado que esta deve ser imputada à requerida, na 

exata medida em que a autora trafegava em via preferencial (Rua das 

Videiras) em face daquela em que trafegada o preposto da reclamada 

(Rua Nelson Gonçalves), portanto houve invasão da preferencial em que 

trafegava a autora. Ademais, não restou comprovada nos autos a 

condição (no momento do acidente) de prioridade ao veículo da reclamada, 

visto que, nos termos do artigo 29, do CTB, as ambulâncias possuem 

prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e 

parada, quando em serviço de urgência, devidamente identificados por 

dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha 

intermitente, circunstâncias que, como sobredito, não ficaram, mesmo que 

minimamente, demonstradas nos autos. Da mesma forma, constata-se que 

a reclamada alega, em contestação, ter efetuado ressarcimento dos 

danos sofridos pela reclamante (apesar de não juntar provas), o que não 

é comum quando inexiste responsabilidade (culpa). Definida a 

responsabilidade pelo sinistro, passemos à quantificação dos danos. 

Quanto aos danos materiais/lucros cessantes, verifica-se que a autora 

indicou os seguintes valores: R$ 2.991,57, referente ao conserto da 

motocicleta; R$ 8.280,00 referente aos lucros que deixou de auferir com 

suas atividades laborais (revenda de enxovais: R$ 4.000,00; revenda 

produtos O Boticário: R$ 1.400,00; prestação serviços diarista: R$ 

2.880,00); R$ 1.200,00, referente aos gastos decorrentes do acidente (R$ 

60,00, aquisição de tipoia; R$ 600,00, referente ao pagamento de Van 

para transporte à faculdade; R$ 540,00 com diarista). Das provas trazidas 

aos autos, entendo pela parcial procedência dos danos materiais 

alegados, visto que estes dependem de prova efetiva da sua ocorrência. 

Quanto aos valores despendidos para conserto da motocicleta envolvida 

no sinistro em questão, denota-se pelos orçamentos juntados ao feito as 

avarias existentes e o montante necessário ao conserto/substituição das 

peças, motivo pelo qual deve a reclamada ressarcir o valor de R$ 2.991,57 

(Num. 10110830 – p. 1). Com relação à aquisição de tipoia, verifica-se que 

sua aquisição se deu em decorrência do sinistro e das lesões ocorridas 

no ombro da autora, pelo que o montante desembolsado (R$ 60,00), 

consoante nota fiscal de Num. 10110823 – p. 1, deve ser ressarcido. Da 

mesma forma, constata-se que a autora ficou impossibilitada de realizar 

suas atividades habituais pelo período de 120 dias, consoante atestado 

médico de Num. 10110820, com o que, até mesmo pelo tipo da lesão 

sofrida no sinistro (luxação de ombro com intervenção cirúrgica), deixou 

de auferir renda decorrente de suas atividades como autônoma e diarista 

(o que demanda deslocamento para as vendas e esforço físico para 

realização dos serviços domésticos), cujo desenvolvimento está 

devidamente comprovado, consoante documentos juntados em Num. 

10110822, 10110825 e 10110827. Sendo assim, necessária a reparação 

do valor que a autora deixou de auferir nos 120 dias que ficou 

impossibilitada de laborar, no montante de R$ 8.280,00. De outro norte, é 

indevida a reparação de danos materiais referente à utilização de 

transporte escolar, visto que não ficou cabalmente demonstrado nos 

autos tal gasto, notadamente porque a autora juntou contrato em branco, 

sem assinatura da contratada, o qual não serve como prova para 

incidência de danos materiais, os quais, como sobredito, devem ficar 

demonstrados de forma cabal. Igualmente a reclamante não pode ser 

ressarcida pelos valores despendidos com o pagamento de diarista, visto 

que, conforme consta na declaração de Num. 10110823, a Sra. Simone 

trabalha como diarista para a reclamante desde 28/01/2015, portanto, não 

se trata de despesa decorrente do acidente de trânsito em discussão, 

ocorrido em 2016. Por fim, no que diz com os danos morais, é sabido que 

a mera ocorrência de acidente de trânsito não é suficiente para 

ensejá-los. No caso em comento, porém, está comprovado que a 

reclamante sofreu lesão corporal significativa, submetendo-se a 

intervenção cirúrgica, conforme demonstra o relatório médico de Num. 

10110820. Ademais, a reclamante juntou em Num. 13263189, relatório 

médico atualizado, o qual demonstra que a autora sofreu recidiva, estando 

com abdução do ombro e déficit de antebraço até os dias atuais (dois 

anos após o acidente). A culpa do condutor da reclamada, a existência de 

lesões graves, acrescida da necessidade de submissão a tratamento por 

prazo considerável, com privação das atividades habituais, são 

circunstâncias que ensejam o dano moral, pois atingem a esfera psíquica 

da vítima de forma substancial. Sobre o tema, o entendimento do TJMT: 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO CAÇAMBA 

QUE ABRIU E ATINGIU A AUTORA QUE ESTAVA ANDANDO PELA 

CALÇADA. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. OCORRÊNCIA DE 

LESÃO CORPORAL NA VITIMA QUE FICOU IMPOSSIBILITADA DE EXERCER 

O SEU LABOR POR OITENTA E SEIS DIAS. DANOS MATERIAIS NÃO 

COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO 

FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando 

evidenciado que a tampa traseira do caminhão caçamba de propriedade 

da Reclamada, abriu quando o veiculo estava em movimento e veio a 

atingir violentamente a Autora que estava caminhando sobre a calçada, 

fato que lhe ocasionou lesões corporais que a impossibilitou de exercer o 

seu labor por 86 (oitenta e seis), situação que configura dano moral, em 

razão dos transtornos e sofrimentos físicos sofridos decorrentes do 

sinistro. Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi 

fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT – 

Turma Recursal Única. RI 0504864-19.2015.8.11.0001. rel. Valmir Alaercio 

dos Santos, J. 23/11/2017, DJE 27/11/2017) Sendo assim, devida a 

reparação por danos morais. Já no que tange ao quantum debeatur, 

algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, considerando a 

intensidade das lesões (fratura com necessidade de intervenção 

cirúrgica); considerando a capacidade financeira do 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, 

fixo o montante pleiteado no patamar de R$ 10.000,00 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, CONDENANDO a reclamada ao 

pagamento de DANOS MATERIAIS a reclamante no montante de R$ 

3.051,57 (três mil, cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos), 

sendo: R$ 2.991,57, conserto motocicleta + R$ 60,00, tipoia; LUCROS 

CESSANTES no valor de R$ 8.280,00 (oito mil duzentos e oitenta reais), os 

quais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de 

juros legais a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo, bem como 

DANOS MORAIS no montante de R$ 10.000,00 (dez 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 do evento 

danoso. 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.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004827-41.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

EROILDA DE FATIMA FICHER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Detran MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004827-41.2017.8.11.0040. REQUERENTE: EROILDA DE FATIMA FICHER 

REQUERIDO: DETRAN MT Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de infração de trânsito, sob a arguição de que nunca esteve 

ou visitou o Município de Cuiabá, onde supostamente a multa foi gerada. O 

reclamado, em sede de contestação, arguiu, preliminarmente, a ausência 

de interesse de agir e ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e, no mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Inicialmente, verifico que merece prosperar a preliminar de 

ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, visto que no extrato constante no ID 

9909547 o reclamado não figura como órgão autuador das infrações de 

trânsito, o que obsta a pretensão do reclamante em anulá-las, devendo 

intentar com a referida ação em face daqueles que foram responsáveis 

pela autuação, conforme entendimento jurisprudencial: RECURSO 

INOMINADO. DETRAN/RS. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO 

DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO AUTUADOR. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/RS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO MANTIDA. Caso concreto em que o 

DETRAN, contra quem foi proposta a demanda, não consta como o órgão 

autuador de nenhuma das infrações. Enquanto não forem anuladas as 

infrações de trânsito aplicadas pelos entes públicos responsáveis por 

cada uma das autuações, impossível anular-se a aplicação da sanção de 

suspensão do direito de dirigir promovida pelo DETRAN/RS, porquanto 

decorre de penalidade aplicada por outros órgãos. Assim, na forma do 

artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e em atenção aos critérios de celeridade, 

simplicidade, informalidade e economia processual elencados no artigo 2º 

da mesma lei, confirma-se a sentença em segunda instância, constando 

apenas da ata, com fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de 

acórdão a súmula do julgamento. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71005825872, Segunda Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em 

27/07/2016). Desta feita, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, JULGO 

EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Revogo a medida 

cautelar deferida neste feito. 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: 1002722-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME MARCONI GRIELEITOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BOFF NEUMANN OAB - MT0011894A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUBE ITAIPULANDIA ESPORTE TURISMO E LAZER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IJAIR VAMERLATTI OAB - PR14928 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VALDECIR ANTONIO MEDEIROS (TESTEMUNHA)

SOLANGE VERÔNICA MULLER WULFF (TESTEMUNHA)

CLEUDIMAR ROBESON WULFF (TESTEMUNHA)

CESAR EMERSON DA SILVA (TESTEMUNHA)

ROQUE NORBERTO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002722-91.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JAIME MARCONI GRIELEITOW 

REQUERIDO: CLUBE ITAIPULANDIA ESPORTE TURISMO E LAZER Vistos 

etc. Trata-se de reclamação em que o reclamante, sob a alegação de que 

sofreu um acidente quando utilizava um tobogã nas dependências da 

reclamada (fratura de clavícula), pugna pela condenação desta em danos 

morais e materiais. A reclamada, por sua vez, arguiu culpa exclusiva da 

vítima para o evento, pugnando pela total improcedência dos pedidos 

inicias (Num. 9769601). Foram expedidas precatórias para inquirição de 

cinco testemunhas (Num. 12101098 e seguintes). É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Pois bem, in casu, verifica-se que existiu entre as partes relação 

de consumo, sendo, portanto, aplicável o disposto no artigo 14, do CDC. 

Da mesma forma, por ser a reclamada exploradora de serviços de turismo 

e lazer, consistente em clube aquático, verifica-se que a atividade 

desenvolvida pela reclamada (piscina show com bares molhados, lagoon 

com 600 metros, playground aquático infantil multimídia, palco para shows, 

armários individuais para aluguel, telões de led com alta definição, rio lento 

com 600 metros de extensão, montanha russa aquática, rio selvagem, 

toboágua sem bóia 1080º, toboágua surf hill quatro pistas e toboágua 

queda livre), por sua natureza, pode importar em riscos aos seus 

usuários, portanto, nos termos do artigo 928, do Código Civil, aplica-se a 

responsabilidade objetiva, sendo desnecessária, portanto, a comprovação 

da culpa no evento que causou as lesões no reclamante. Quanto ao nexo 

causal, verifica-se que é incontroverso nos autos, visto que a reclamada 

não negou a existência do acidente e da lesão no reclamante, arguindo, 

tão somente, como causa excludente, a culpa exclusiva do reclamante 

para o evento, a qual, não restou demonstrada nos autos. Isso porque, as 

testemunhas Roque e Valdecir (Num. 12120146, 12120121 e 12120141) 

não presenciaram ou tiveram conhecimento dos fatos, apenas indicaram 

como é, normalmente, o funcionamento do parque. De outro norte as 

testemunhas Cleudimar e Solange (Num. 13788417, 13788448, 13788485 

e 13788516), presentes no dia dos fatos, indicaram a existência de outro 

acidente com um casal, no mesmo tobogã em que o reclamante se 

acidentou. Cleudimar relatou, ainda, que havia bastante fila no local e que 

as instruções da pessoa responsável pelo tobogã se restringiam à altura, 

peso e a necessidade de segurar as alças, bem como que a parte final do 

tobogã seria feita de concreto, facilitando os acidentes. De outro norte, o 

informante César (Num. 13788373 e 13788388) narrou que estava junto 

com o reclamante na boia, a qual teria perdido o controle ao entrar na 

parte do tobogã feita de concreto. Por fim, as testemunhas Cleudimar, 

Solange e o informante César foram uníssonos ao afirmar a inexistência 

de qualquer auxílio ao reclamante, o qual teve que se deslocar de carro 

próprio ao hospital para atendimento. Portanto, das narrativas citadas, não 

se constata, minimamente que seja, qualquer circunstância que possa 

indicar a culpa exclusiva da vítima no evento (soltar as alças da boia), a 

qual, é consabido, deve ser demonstrada de forma cabal, a fim de extirpar 

a responsabilidade civil. Devidamente comprovado a existência do nexo 

causal e a inexistência de causa excludente, os danos suportados pelo 

lesado devem sofrer a reparação correspondente. Quanto aos danos 

materiais, verifica-se que restaram devidamente demonstrados os gastos 

relativos ao tratamento médico necessário à fratura na clavícula que o 

autor sofreu, sendo: a) R$ 95,00 (raio x clavícula – Num. 8027934 – p. 1); 

b) R$ 100,00 (raio x clavícula – Num. 8027934 – p. 3); c) R$ 300,00 

(consulta pós operatório – Num. 8027934 – p. 4); d) R$ 245,00 (serviços 

médicos do dia 27/12/2016 – Num. 8027997 – p. 1); e) R$ 2.200,00 

(serviços médicos prestados no dia 28/12/2016, cirurgia – Num. 8027997 

– p. 1); f) R$ 1.100,00 (serviços médicos – Num. 8027997 – p. 2); g) R$ 

2.582,63 (serviços médicos – Num. 8027997 – p. 3); h) R$ 208,46 

(serviços médicos – Num. 8027997 – p. 4), totalizando o montante de R$ 

6.831,09, valor que deve ser ressarcido ao autor. Deve ser consignado, 

ainda, que a impugnação da reclamada com relação aos recibos no 

sentido de que não teriam a descrição do tipo dos serviços médicos 

prestados, constata-se que tais documentos são contemporâneos à data 

do acidente, os quais, conjugados com as receitas médicas, atestados e 

contrato de prestação de serviços médicos acostados em Num. 8027926, 

8027934 (p. 2), 8027959, 8027962, 8027968, 8027991 e 8028003, 

demonstram a correlação com a lesão sofrida pelo reclamante nas 

dependências da reclamada. Quanto à insurgência da reclamada quanto 

aos gastos médicos efetivados pelo autor, na assertiva de que poderia ter 

realizado os procedimentos pelo SUS, verifica-se que os gastos foram 

efetivamente demonstrados, possuindo, como sobredito, nexo causal com 

o acidente ocorrido nas dependências da reclamada, devendo ser 

ressarcidos, inexistindo qualquer obrigatoriedade do reclamante, vítima, 

buscar atendimento no SUS. Por fim, quanto aos danos morais pugnados, 

verifica-se ser o caso de acolhimento, visto que o autor sofreu grave 

lesão em seu ombro, durante suas férias, circunstância que, por óbvio, 

atingiu a esfera psíquica do reclamante de forma substancial. Sobre o 
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tema, o entendimento do TJMT: RECLAMAÇÃO - INDENIZATÓRIA - LESÃO 

CORPORAL - DANO MORAL E MATERIAL - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE 

DE CULPABILIDADE - EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - PRINCIPIO 

DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE RESPEITADOS - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJMT – Órgão Especial. RI 3152/2009. Rel. 

Serly Marcondes Alves, J. 26/08/2009, DJE 01/10/2009) Sendo assim, 

devida a reparação por danos morais. Já no que tange ao quantum 

debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando a intensidade das lesões (fratura com necessidade de 

intervenção cirúrgica); considerando a inexistência de assistência ao 

reclamante que precisou se deslocar com veículo próprio ao hospital; 

considerando a capacidade financeira do 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, fixo o montante pleiteado no patamar de 

R$ 10.000,00 que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Posto 

isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, CONDENANDO a reclamada 

ao pagamento de DANOS MATERIAIS ao reclamante no montante de R$ 

6.831,09 (seis mil, oitocentos e trinta e um reais e nove centavos), os 

quais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de 

juros legais a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo, bem como 

DANOS MORAIS no montante de R$ 10.000,00 (dez 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 do evento 

danoso. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DE CASSIA CARDIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001517-27.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CAROLINA DE CASSIA 

CARDIM REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação controvertendo a fatura de água com vencimento em 

outubro/2015, no valor de R$ 1.045,00, sob a arguição de que seria 

abusiva, eis que não refletiria o real consumo da residência da reclamante, 

pugnando pela inexigibilidade de tal débito com a readequação dos 

valores, bem como danos morais pela suspensão no fornecimento de 

água. A reclamada, em sede de contestação, arguiu preliminarmente, a 

inépcia da inicial pela ausência do recolhimento das custas processuais 

da ação idêntica extinta por ausência da reclamante em audiência; 

necessidade da produção de prova pericial e, no mérito, defendeu a 

legalidade da cobrança. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, com a comprovação do recolhimento das custas processuais 

pela autora (Num. 13306632), resta prejudicada a inépcia à inicial arguida. 

No mais, REJEITO a preliminar de inadequação pela necessidade de 

perícia, eis que tal prova resta inviabilizada devido ao tempo decorrido. 

Ademais, a necessidade da prova pericial, por si só, não é fator 

fundamental para determinação da competência dos Juizados, já que ela é 

uma possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no art. 35 da 

Lei nº 9.099/95. No que tange ao mérito, a questão central reside na 

ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo que houve, in casu, inversão do 

ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. 

Com efeito, o reclamante sustenta cobrança exacerbada do consumo de 

água no mês de outubro/2015, assegurando que tais valores fogem ao 

consumo mensal médio da residência, em torno de R$ 100,00 (cem reais). 

A reclamada, por sua vez, afirma que não houve falha na prestação de 

serviço e que os valores cobrados refletem o consumo real. Diante da 

relação de consumo entre as partes, mormente no que tange a inversão 

do ônus da prova, incumbiria à reclamada demonstrar o contrário, qual 

seja, a regularidade da cobrança. É justo que assim seja, pois, na 

condição de grande empresa, certamente dispõe – ou deveria dispor - de 

condições para demonstrar o fundamento das cobranças. Logo, é forçoso 

reconhecer que o valor da fatura impugnada pela reclamante se mostra 

excessivo e incompatível com o perfil de seu consumo, devidamente 

demonstrado pelo gráfico de Num. 5792786. Ademais, do laudo de vistoria 

realizado pela reclamada (Num. 3236401), extrai-se que se trata de imóvel 

de padrão médio (5 a 7 cômodos), sem piscina e sem jardim. Em que pese 

ter sido constatado, por ocasião da vistoria, realizada à época dos fatos 

(outubro/2015), a existência de reforma na residência da autora, 

verifica-se que o preposto da reclamada registrou, nas duas ocasiões que 

esteve no local, que a reforma estaria em fase de acabamento e estaria 

acontecendo há cerca de um ano, sendo que não estaria residindo 

ninguém no imóvel (Num. 9073603 e 9073618). De tais informações se 

extrai que, mesmo se considerarmos o consumo da autora durante o 

período de realização das obras, houve, no mês de outubro/2015, um pico 

de consumo injustificável, que destoa, consideravelmente, do histórico de 

consumo registrado, mesmo no período das obras. Desta feita, restou 

demonstrado nos autos a elevação abrupta de consumo mensal de água 

no mês impugnado, devendo ser assegurado ao consumidor o pagamento 

das faturas devidas com base no seu consumo médio, conforme Lei 

Municipal n. 708/98, em seu art. 63: Art. 63. Não sendo possível a 

apuração do volume consumido em determinado período, o faturamento 

será feito pelo consumo médio, com base no histórico do consumo medido. 

Parágrafo 1º - O consumo médio será calculado com base nos últimos 03 

meses de consumo medido. No que tange ao dano moral pleiteado, 

entendo que está caracterizado no caso em questão, em virtude do corte 

no fornecimento de água em virtude de fatura indevida. Sobre o tema, 

vejamos o entendimento do TJMT: SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - 

COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE 

CONSUMO – CORTE NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – CDC - NÃO DEMONSTRADA A LEGALIDADE DO 

DÉBITO E QUE NÃO HOUVE INTERRUPÇÃO - DANO MORAL DEVIDO - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.A aplicação do CDC aos 

casos de prestação de serviços públicos permite a inversão do ônus da 

prova em caso de hipossuficiência do consumidor. Constatado o consumo 

muito acima do padrão médio mensal, fica afastada a presunção de 

consumo efetivo, devendo a concessionária comprovar que o valor 

cobrado se mostra correto, ônus do qual não se desincumbiu, pois não há 

nos autos comprovação ou indícios de que há problemas de vazamento na 

casa da autora. O corte indevido dos serviços de água e esgoto configura 

dano moral passível de reparação. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

1001501-10.2016.8.11.0040. Rel. Viviane Brito Rebello Isernhagen, J. 

09/04/2018, DJE 11/04/2018) Já no que tange ao quantum debeatur, 

algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, considerando o 

período que a autora ficou sem o fornecimento de água (dois dias); 

considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade 

financeira da reclamante e da reclamada; 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$ 5.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, I, do NCPC, para o efeito de anular a fatura impugnada pelo 

reclamante, referente ao mês de outubro/2015 (R$ 1.045,00), devendo a 

reclamada emitir faturas de cobrança do consumo no período impugnado 

pela média de consumo dos três meses imediatamente anteriores e 

compensar, este débito ou de faturas futuras, com eventual crédito 

advindo de pagamento realizado pelo reclamante, confirmando a liminar 

deferida no alvorecer da demanda, a qual, por óbvio, está limitada à fatura 

impugnada, CONDENANDO, ainda, a reclamada a pagar a reclamante, a 

título de DANOS MORAIS, o valor de R$ 5.000,00 (cinco 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 do evento 

danoso. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002432-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA OAB - MT22373/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYAN VIEIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002432-76.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ROSANA PEREIRA DA 

ROCHA REQUERIDO: RAYAN VIEIRA DE ARAUJO Vistos etc. Embora 

intimada (ID 13711111), a parte reclamante manteve-se inerte, não 

providenciando o impulso processual necessário, de modo que 

caracterizado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. Ademais, 

nos termos do artigo 8º, da Lei 9.099/95, não podem ser partes no Juizado 

Especial o preso, sendo certo que o reclamado se encontra em tal 

situação, tendo sido, inclusive, citado no ergástulo público local (Num. 

9716783). Tais circunstâncias recomendam a extinção do feito. Posto 

isso, atento ao disposto no art. 51, IV e §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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003570-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR ODERDENGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE DA SILVA SOUSA (REQUERIDO)

ALEXANDRE LAIER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003570-78.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VILMAR ODERDENGE 

REQUERIDO: ALEXANDRE LAIER, MARILENE DA SILVA SOUSA Vistos etc. 

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais 

decorrentes de acidente de trânsito, sob a alegação de que foi atingido na 

traseira pelo veículo da reclamada, no momento em que parou no 

acostamento de via rural para dar remédio à sua mãe que estava consigo. 

A reclamada Marilene arguiu que o acidente ocorreu por culpa do 

reclamante que parou em estrada rural, sem realizar qualquer sinalização, 

pugnando pela improcedência dos pedidos, com a condenação nas penas 

de litigância de má-fé, apresentando, ainda, pedido contraposto (Num. 

10267276). O reclamado Alexandre não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de intimado. Em sede de audiência foram tomados os 

depoimentos das partes e inquirida uma testemunha (Num. 13897206 e 

seguintes). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, da análise 

acurada do arcabouço probatório produzido nos autos, constata-se que 

incide na espécie a culpa concorrente. Isso porque, consoante a 

testemunha inquirida o reclamante estava parado na via de rolamento, a 

qual não possui acostamento por se tratar de estrada rural, sem qualquer 

sinalização. Da mesma forma, pelo depoimento da testemunha, a 

reclamada, pela ausência de qualquer sinalização da existência de veículo 

parado na pista, aliada a poeira levantada pelo veículo dirigido pelo Sr. Nei, 

abalroou no veículo do demandado. Tecidas tais considerações se 

constata a imprudência do reclamante ao parar o veículo sobre a via de 

rolamento de estrada rural que não possui acostamento, sem qualquer 

sinalização. Já a imprudência da reclamada deriva do fato de estar 

transitando em estrada rural, com poeira, sem as devidas cautelas, vez 

que deveria ter reduzido drasticamente sua velocidade nestas condições, 

sendo certo que não o fez, até mesmo pelas avarias causadas nos 

veículos, consoante fotos de Num. 9026248, as quais demonstram que a 

velocidade desenvolvida não era aquela exigida para a situação. Sobre o 

tema: INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ABALROAMENTO 

TRASEIRO - COLISÃO ENTRE CAMINHONETE E TRATOR - PROVA 

ISOLADA INSUFICIENTE PARA ATESTAR CULPA EXCLUSIVA PELO 

EVENTO DANOSO - CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA - SENTENÇA 

REFORMADA. 1 - Age com culpa concorrente para o evento danoso o 

condutor de caminhonete que abalroa o trator na sua parte traseira. 2 - O 

fato de o trator estar trafegando pelo local em baixa velocidade e sem 

sinalização, não autoriza a conclusão de que foi o único culpado pelo 

evento. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT – Terceira 

Câmara de Direito Privado. RI 4272/2011. Rel. Yale Sabo Mendes, J. 

24/05/2012, DJE 13/06/2012) Portanto, ao que consta, uma sucessão de 

atos contrários à legislação de trânsito, por ambas as partes, motivaram o 

acidente narrado nos autos, incidindo a culpa concorrente, sem 

possibilidade de se mensurar o grau de culpa de cada um no evento, de 

bom alvitre que cada um arque com seu respectivo prejuízo, no que toca 

aos danos materiais, ante a existência de pedido contraposto pela 

reclamada e a equivalência dos danos. Sobre o tema, vejamos o 

entendimento do TJMT: ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RODOVIA. CONDUTOR QUE 

TENTAVA REALIZAR A CONVERSÃO PARA O OUTRO LADO DA PISTA. 

COLISÃO COM VEÍCULO QUE REALIZAVA ULTRAPASSAGEM. AUSÊNCIA 

DE CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR A MANOBRA POR 

AMBOS. CULPA CONCORRENTE. IMPRUDÊNCIA DE AMBOS OS 

CONDUTORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser 

afastada, não havendo qualquer demonstração da necessidade de oitiva 

de testemunhas se o caso já se encontrava maduro para julgamento. 

Ademais, cabe ao juiz, como destinatário final das provas (art. 370 do 

CPC) avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu 

convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias 

ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento. 

Ressalto, ainda, que os pedidos formulados pela autora para oitivas de 

testemunhas foram genéricas, desacompanhada de qualquer 

fundamentação que demonstrasse a sua necessidade.2. Nos termos do 

artigo 34, do CTB: “O condutor que queira executar uma manobra deverá 

certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários 

da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua 

posição, sua direção e sua velocidade.”.3. Age com falta de atenção e 

cuidados necessários à segurança do trânsito, o condutor, que faz 

manobra de conversão de pista sem se atentar a movimentação de todos 

os veículos em que transitam, colidindo com o veículo que estava 

realizando ultrapassagem (art. 37 do CTB).4. Na espécie, há culpa 

concorrente entre os motoristas, uma vez que o condutor do veículo que 

realizava a ultrapassagem na rodovia não tomou os cuidados 

necessários, tais como verificar a existência de que outro veículo iria 

fazer a conversão, bem como, de outro lado, o veículo que realizou a 

conversão deveria antes de iniciar a manobra certificar-se de que pode 

executá-la sem perigo para os demais usuários da via. Portanto, ambos os 

condutores foram imprudentes ao realizarem a manobras, de modo que 

restou configurado a culpa concorrente pelo acidente.5. Conforme 

mencionado na fundamentação da sentença recorrida que utilizou para 

fundamentar este voto: “Do contexto probatório, depreende-se que resta 

incontroversa a existência de acidente de trânsito ocorrido em 16.10.2015 

envolvendo o veículo do reclamante e das reclamadas. Entretanto, as 

provas apresentadas nos autos não deixam dúvidas quanto à culpa 

concorrente dos condutores pelo acidente. Isso porque, o veículo 

conduzido pelo reclamante ao efetuar a conversão para atravessar a 

pista de rolagem, não observou a presença do veículo conduzido pelo 

funcionário da reclamada na rodovia, que estava logo após o caminhão, 

mesmo assim, realizou a manobra de maneira imprudente e irregular, bem 

como o condutor do veículo Fiat Strada não observou as cautelas que 

exigem no local de entrada e saída de veículos. O que se extrai dos autos 

é que ambos condutores não agiram com a devida atenção, uma vez que 

nenhum deles observou presença do outro na pista, surgindo aquilo que 

se denomina de concorrência de culpa. Assim, a míngua de elementos 

para imputar a algum dos envolvidos a causa pelo acidente é razoável a 

distribuição equitativa de culpa para ambos os envolvidos o que acarreta 

que cada qual responde pelo seu respectivo prejuízo. (grifo nosso)”. 6. A 

sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos 

e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. (TJMT - Turma 

Recursal Única. RI 8010197-21.2016.8.11.0005. Rel. Edson Dias Reis, J. 

22/02/2018, DJE 02/05/2018) Outrossim, quanto aos danos morais 
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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 impor, a 

qualquer das partes, intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar 

ensejo a danos morais indenizáveis, aliado ao fato de que inexistiu 

qualquer lesão física nas partes. 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. Posto isso, 

JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS INICIAIS e o PEDIDO 

CONTRAPOSTO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, ante o reconhecimento da CULPA CONCORRENTE no acidente 

em questão, com o que cada uma das partes deve arcar com seus 

respectivos e equivalentes prejuízos. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002223-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELICIA BENTA DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002223-10.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DELICIA BENTA DA SILVA DE 

SOUZA REQUERIDO: LUIZ ALBERTO Vistos etc. Trata-se de reclamação, 

sob a arguição de que o reclamado teria realizado o conserto da geladeira 

da reclamante, mediante substituição de uma peça, porém, a geladeira 

continuou com o mesmo problema, comprometendo-se o reclamado em 

proceder, novamente, a substituição. Porém, decorrido o prazo, a 

reclamante deseja o ressarcimento do valor pago e danos morais. O 

reclamado, em sede de contestação, arguiu preliminar de inépcia da inicial 

e falta de interesse de agir. No mérito, defendeu que a reclamante não 

teria esperado a chegada da peça, com o que também sofreu prejuízos 

(Num. 11086861). Em sede de audiência de instrução foi tomado o 

depoimento pessoal do reclamado (Num. 13871426). 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 inépcia da inicial, 

visto que nos Juizados Especiais orientam-se pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos 

do artigo 2º, da Lei 9.0999/95, inexistindo, portanto, necessidade de 

exaustiva justificativa para pedido de danos morais. Da mesma forma, 

RECHAÇO a preliminar de falta de interesse de agir, o qual decorre da 

existência de relação entre as partes, consistente em prestação de 

serviços de refrigeração, a qual não foi negada pelo reclamado. Pois bem, 

inegável que se trata de relação consumerista, incidindo na espécie o 

CDC, gravitando a questão central na ocorrência ou não de vício no 

produto objeto de substituição pelo reclamado, o qual não restou 

controvertido nos autos, visto que o reclamado reconhece a existência do 

vício na peça substituída na geladeira da reclamante, tanto que solicitou 

nova peça para substituição, a qual teria demorado para chegar, 

causando insatisfação na reclamante que não aceitou mais a substituição. 

Com efeito, vejamos o contido no CDC acerca da responsabilidade por 

vício do serviço: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o 

vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata 

da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. Portanto, 

reconhecido o vício na peça substituída, nos termos do dispositivo legal 

supra, o consumidor pode exigir a substituição da peça viciada, o que 

ocorreu in casu. Porém, nos termos do §1º do artigo 18 do CDC, se o vício 

não for sanado em 30 dias o consumidor pode exigir, dentre outros, a 

restituição imediata da quantia paga (inciso II). Da análise do caso 

concreto, constata-se que o reclamado reconhece por ocasião do 

depoimento pessoal que a peça a ser substituída demorou muito tempo 

para chegar, portanto, plenamente cabível a exigência da reclamante 

quanto à restituição da quantia por ela desembolsada, devendo ela, por 

óbvio, restituir a peça viciada ao reclamado. No que tange ao dano moral 

pleiteado, entendo que não está caracterizado no caso em questão. É 

consabido 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. 

Nesse sentido, calha destacar a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa 

de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): Só deve ser 

reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Na hipótese dos autos, os entraves enfrentados 

pela reclamante não configuram causa suficiente a lhe impor intenso 

sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis, não passando a situação concreta noticiada de mero 

aborrecimento do cotidiano. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, I, do NCPC c/c artigo 18, §1º, II, do CDC, para o efeito de 

determinar que o reclamado restitua à reclamante o valor de R$ 300,00, 

devidamente corrigidos desde o desembolso, condicionada à restituição, 

pela reclamante, da peça viciada. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000072-37.2018.8.11.0040
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EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000072-37.2018.8.11.0040. REQUERENTE: REGINA ANDRADE TONUSCI 

CARVALHO 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 (decorrente de 

irregularidades na aferição do consumo), no valor de R$ 3.981,03, 

pugnando pela declaração da inexistência do débito, repetição de indébito 

e danos morais no patamar de R$ 30.000,00. 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, notadamente 

porque o medidor substituído já foi objeto de perícia pelo IPEM-MT, órgão 

delegado do INMETRO. Pois bem, em que pese a constatação de 

irregularidade no medidor do reclamante, consubstanciada em perfuração 

no medidor, certo é que, após a devida regularização do medidor (mês 

06/2017 – Num. 13483242 – p. 3-4), o consumo de energia elétrica do 

reclamante não sofreu alterações, mantendo-se no mesmo patamar do 

período recuperado (vide relatório de consumo de Num. 13483252), 

mostrando-se indevida a fatura de recuperação de consumo, nos termos 

do entendimento da Turma Recursal Única, do TJMT, a saber: EMENTA 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIDA A NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS 

SUFICIENTES PARA O DESFECHO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. 

QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, 

§ 3º, I CPC. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESVIO NO 

RAMAL DE ENTRADA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA 

CONSUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE APÓS A SOLUÇÃO DO 

PROBLEMA NO MEDIDOR HOUVE AUMENTO CONSIDERÁVEL PARA 

JUSTIFICAR A EMISSÃO DA FATURA EVENTUAL QUESTIONADA. CONTA 

CONSIDERADA PARCIALMENTE DEVIDA. RECURSO 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. Se constatada a irregularidade no medidor, todavia, depois de 

recuperá-lo, o consumo passa a ser menor do que o do período 

recuperado torna-se indevida a diferença cobrada pela concessionária de 

energia elétrica. Recurso provido. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

1000171-98.2017.8.11.0021. Relator: Valmir Alaércio dos Santos, J. 

26/03/2018, DJE 27/03/2018) Com relação ao pedido de repetição de 

indébito, não merece guarida. Isso porque, nos termos do artigo 42, 

parágrafo único, do CDC, para que haja a repetição de indébito é 

necessário que haja pagamento em excesso, o que não houve in casu, 

tratando-se de mera cobrança administrativa, sem qualquer desembolso 

pelo reclamante. Da mesma forma, o artigo 940, do Código Civil, exige que 

haja cobrança judicial de dívida já paga ou pedido a mais do que for 

devido, mediante comprovação de má-fé do credor, não havendo, 

portanto, subsunção a hipótese dos autos. Sobre o tema, vejamos o 

entendimento do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. ARTIGO 940 DO NOVO 

CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. MATÉRIA 

DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça delineia que a indenização 

prevista no art. 940 do Novo Código Civil é cabível somente quando 

caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida já 

paga, total ou parcialmente, sem ressalvar valores recebidos. 2. In casu, a 

inexistência de má-fé da parte recorrida foi expressamente reconhecida 

pelas instâncias ordinárias, conclusão que somente pode ser afastada por 

meio de novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, 

providência vedada nesta sede, a teor do óbice previsto na Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STJ – 4ª T. AgRg no AREsp 454.937/SP. Rel. Ministro Raul 

Araújo, J. 14/04/2015, DJe 06/05/2015) Quanto pedido de danos morais se 

verifica que, in casu, houve negativação do nome da autora, com o que 

são devidos danos morais. Sobre o tema, a contrario sensu: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILDIADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DO JUIZADO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - PRELIMINAR REJEITADA - 

FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA - 

INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA OU INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECORRIDA NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - MERO ABORRECIMENTO - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - PEDIDO CONTRAPOSTO - INDEVIDO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se 

falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez 

que o conteúdo probatório trazido nos autos foi 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 9.099/95.2. Se o consumo apurado na 

residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos 

hábeis a justificar a cobrança, portanto, correta a sentença que 

determinou o cancelamento da fatura cobrada.3. A parte reclamante, 

apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve o seu nome 

negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, não teve os serviços 

suspensos, portanto, não suportou situação ensejadora do dever de 

indenizar. (grifo nosso) 4. Para a configuração do dano moral é 

necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, 

conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que 

não ocorreu no caso concreto.5. Inexistindo crédito em favor da parte 

recorrente, já que há conduta ilícita por ela praticada, é indevido o pedido 

contraposto.6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT – Turma 

Recursal Única. RI 8010563-54.2016.8.11.0007. Rel. Valdeci Moraes 

Siqueira, J. 27/10/2017, DJE 30/10/2017) Já no que tange ao quantum 

debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando o tempo em que a inscrição permaneceu no SERASA; 

considerando o valor da inscrição; considerando a inexistência de 

comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais 

gravosas; considerando a capacidade financeira da reclamante e da 

reclamada; 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 inexistência do débito 

identificado como recuperação de receita/consumo no valor de R$ 

3.981,03, condenando, ainda, a reclamada a pagar DANOS MORAIS a 

reclamante no 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 do evento danoso. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003867-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JISLAINE DE FATIMA MACHADO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003867-85.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 1.011,37; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JISLAINE DE FATIMA MACHADO DA LUZ Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A I - A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação (ID 

10781688), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001365-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE TEREZINHA SALERMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001365-13.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: CLAUDETE TEREZINHA 

SALERMO Vistos etc. Homologo o acordo firmado pelas partes e, com 

supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, resolvo o mérito, constituindo para 

todos os efeitos o título executivo judicial. Concito as partes a bem e 

fielmente cumprirem o avençado, cientes de que, havendo inadimplemento, 

poderão requerer o cumprimento neste processo. Recomenda-se, na 

hipótese, observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Após o cumprimento 

do acordo, voltem-me os autos conclusos para levantamento das 

penhoras realizadas nos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte 

reclamada da aceitação dos termos do acordo pela exequente, bem como 

da presente sentença. Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132716 Nr: 6715-33.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON SEBASTIÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANDERSON SEBASTIÃO DA SILVA, 

Rg: 21966842, Filiação: Antonio Sebastião da Silva e de Valdirene 

Aparecida Soares da Silva, data de nascimento: 27/12/1991, brasileiro(a), 

natural de Paranhos-MS, solteiro(a), auxiliar de pedreiro, Telefone 66 9715 

1602. 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: uida-se de AÇÃO PENAL que visa a apurar a prática do delito 

previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, em que figura como requerido 

Vanderson Sebastião Da Silva, sob a acusação, de fundo fático, de que, 

na data de 17 de Maio de 2015, por volta das 11h07min, na Rua Padre 

José de Anchieta, nº31, nesta urbe, o denunciado Vanderson Sebastião 

Da Silva, vulgo ‘’ Dinho’’ trazia consigo pata fins de mercancia, 10 (dez) 

porções da substancia entorpecente análoga à ‘’ cocaína’’ , pesando 

aproximadamente 6,09g (seis gramas e nove centigramas), conforme 

Laudo Preliminar de Constatação de Drogas de fls. 18/20 dos autos. Foi 

providenciada a notificação do réu (fls. 50). Através de seu defensor, o 

acusado veiculou defesa preliminar (fls. 52). A denúncia foi recebida em 

data de 21 de Setembro de 2015 (fl. 53). Aprazada audiência de instrução, 

procedeu-se à inquirição da testemunha e a coleta do interrogatório do réu 

(fls. 65/70). Encerrada a instrução criminal, as partes formularam 

alegações finais. Vieram os autos conclusos para deliberação. 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 à análise da questão de fundo da demanda. Destrinchando o 

contingente probatório produzido no processo, depreende-se que 

inexistem vestígios externos que detenham a capacidade de assegurar, 

de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos 

cognitivos mínimos e idôneos, que o requerido tenha desenvolvido postura 

com o propósito de concretizar o comércio ilícito de substâncias 

entorpecentes. Esquadrinhando, de forma minuciosa, as nuances que 

circundaram os eventos, depreende-se que se interpôs, apoiada em 

motivos relevantes, dúvidas quanto à possibilidade de o acusado ter 

qualquer parcela de contribuição ativa na infração penal catalogada na 

proposta acusatória. E, vários argumentos podem ser introduzidos em prol 

de tais assertivas. Em um primeiro ponto de vista, não se pode perder de 

perspectiva que, ao esquadrinhar o conteúdo da prova testemunhal 

engendrada no processo, depreende-se que não subsistem vestígios que 

detenham a capacidade de demonstrar, com segurança categórica, que o 

requerido tenha executado comportamento com o intuito de dedica-se a 

comercializar ou a disseminar substâncias entorpecentes. Do 

confronto/cotejo analítico do teor da estória colocada em evidência por 

parte da testemunha Joanir Alves de Almeida (fls. 66), depreende-se a 

presença de certas inconsistências e pontos obscuros (o quê, portanto, 

lhe retira o atributo da plausibilidade), vez que a testemunha declara que a 

polícia militar, através de denúncia, for atender uma ocorrência 

envolvendo maus tratos de uma criança, e que ao chegarem no referido 

endereço encontraram o acusado dormindo, com as drogas em sua 

vestimenta, ressalta-se não ter havido qualquer denúncia anônima de 

tráfico de drogas, nem mencionado o acusado. É que, em momento algum, 

qualquer das testemunhas deixou perceptível, com grau mínimo de 

confiabilidade, que o réu, direta ou indiretamente, tenha desenvolvido 

condutas com o objetivo de comercializar substância entorpecente. Ao 

exporem o encadeamento e detalhes dos acontecimentos, as testemunhas 

limitaram-se a afirmar, de maneira absolutamente genérica e 

não-particularizada que o requerido se dedicava a comercializar 

substâncias entorpecentes, sem, entretanto, esclarecer, de maneira 

segura, as circunstâncias em que a ação criminosa se operacionalizava 

— visto que não presenciaram a prática de qualquer tipo de 

comportamento, concreto e objetivo, voltado a disseminação e ao 

comércio de drogas. O fato resta corroborado, vez que o acusado declara 

morar no endereço Rua Nicodemos, nº75, bairro São Domingos, nesta 

comarca, sendo que, este endereço não condiz com a denúncia que, 

narra os fatos na Rua Padre José de Anchieta, nº31, bairro são 

Francisco, nesta urbe. Toda a estória apresentada por parte da 

testemunha fundamenta-se em meras suposições com fundamento 

baseado na quantidade da droga, — o quê permite deduzir, por força de 

conclusão lógica, que a versão veiculada não descerra proposição 

conclusiva, no tocante à prática do delito, na medida em que revela 

conteúdo absolutamente impreciso, que não transparece a segurança e 

firmeza, e que, ao mesmo tempo, também inspira dúvidas intransponíveis. 

Mas, a situação se recrudesce com mais intensidade, exatamente quando 

se passa a enfocar o quadro sob o ponto de vista da ordenação 

sequencial dos acontecimentos. É que não subsistem quaisquer 

evidências objetivas que assegurem que a ação policial tenha sido 

precedida e/ou posteriormente aparelhada de investigação formal, 

mediante o levantamento de dados e de informações imprescindíveis para 

a perfeita elucidação do evento — o quê, sem sombra de dúvidas, 

comprometeu/prejudicou sobremaneira o resultado das diligências 
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efetivadas. Sob outro aspecto, de suma importância destacar também, por 

conveniente, que, tomando-se em consideração a ideia-princípio de que as 

incertezas/dúvidas não devem ser aquilatadas em detrimento dos 

interesses do réu, deflui-se, por força de proposição lógica, que a 

apreensão de determinada quantidade de substância entorpecente em 

poder do acusado, como elemento cognitivo isoladamente considerado, 

absolutamente desamparado de qualquer outro subsídio, não induz, ‘ipso 

facto’, de maneira automática e linear, na responsabilização criminal do 

réu. Consequentemente, exatamente concatenado nesse diapasão, 

infere-se que a apreensão da substância entorpecente, máxime porque 

despontou como consequência direta de ação policial aleatória, 

absolutamente desamparada de lastro probatório idôneo, e porque revela 

a existência de reduzida quantidade de drogas, pouco ou nada revela em 

termos de configuração da autoria do delito de tráfico de entorpecentes. 

De efeito, se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos 

eventos que permearam a dinâmica da ação, depreende-se que as 

circunstâncias em que a apreensão da substância entorpecente se 

materializou não permitem concluir, estreme de dúvidas: a) a execução de 

comportamento inclinado ao comércio ou à difusão de substâncias 

entorpecentes, por parte do requerido; b) a destinação mercantil da droga 

apreendida. A tibieza do material cognitivo, que ganha corpo graças à 

instabilidade e à incerteza dos subsídios probatórios engendrados no 

processo — que se revelaram circunscritos à imprecisa prova 

testemunhal que, na hipótese ‘sub judice’, desperta dúvidas insuperáveis 

— e que não detém a capacidade de descerrar conclusão categórica a 

respeito da possibilidade de o requerido dedicar-se ao comércio e à 

disseminação de substância entorpecente, desacreditam a tese de 

execução de comportamento criminoso, por parte do réu. Indícios que 

geram fortes suspeitas quanto à participação do réu no delito, mas que 

não adquiriram o predicado de originar um estado de certeza quanto à 

autoria da infração penal, não dão brecha à prolação de uma sentença 

condenatória criminal, haja vista que o mandamento fundamental do direito 

penal-constitucional (princípio do ‘in dubio pro reo’) prescreve que 

incertezas/dúvidas não devem ser aquilatadas em detrimento dos 

interesses do réu. A condenação criminal tão somente vem à tona em face 

da presença de subsídios probatórios mínimos, lastreados em fatos 

concretos, que conduzam a uma certeza quanto à existência do fato 

punível e a sua autoria; a prova deficiente, insuficiente ou contraditória e 

que dá origem ao estado de dúvida ou ignorância traz, grafada na sua 

essência, a obrigatoriedade da absolvição. Em um segundo prisma de 

enfoque, traz-se à baila a circunstância de que a interpretação dos fatos, 

na seara criminal, como forma de dar vazão ao princípio da presunção de 

não-culpabilidade e do ‘favor rei’ e, seus consectários naturais, o princípio 

da prevalência do estado de inocência e do ‘in dubio pro reo’ [art. 5.º, 

inciso LVII da CRFB/88; com a adesão do Brasil à Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos, conforme Decreto n.º 678/1992, vige em nosso 

ordenamento jurídico o comando previsto no art. 8.º, item 2 e art. 9.º do 

Pacto de São José da Costa Rica c/c o art. 5.º, § 2.º da CRFB/88; art. 156 

do Código de Processo Penal], deve se operacionalizar, dentro de um 

critério de razoabilidade, em prol dos interesses do réu, de modo que, em 

se interpondo dúvida instransponível quanto a determinado fato, a 

celeuma, necessariamente, deve ser dissolvida em favor do acusado. 

Consequentemente, diante desta moldura, tomando-se em consideração 

que não subsiste qualquer elemento cognitivo que detenha a aptidão de 

demonstrar, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de 

subsídios probatórios mínimos e idôneos, a prática de ato de comércio e 

de disseminação de substância entorpecente, por parte do requerido, 

dado à existência de veementes vestígios de que a droga apreendida em 

poder do réu destinava-se ao consumo — à míngua de apreensão de 

qualquer objeto relacionado com o comércio de drogas e devido à 

circunstância de que a quantidade de substância entorpecente se revela 

compatível com a proposta de consumo pessoal e compartilhado —, 

considero que a postura desenvolvida por parte do acusado Pedro 

ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define a infração penal de 

porte, para consumo pessoal, de substância entorpecente [art. 28 da Lei 

n.º 11.343/2006]. Dando sequência à linha de raciocínio anteriormente 

desenvolvida, não obstante a proposta acusatória tenha feito menção de 

que a conduta protagonizada por parte do requerido tenha encontrado 

ressonância legal no art. 33, Caput, da Lei n.º 11.343/2006, penso que 

esta conjuntura não origina qualquer prejuízo à defesa do réu, na exata 

medida em que externou o repertório de justificativas com suporte nos 

fatos discriminados na denúncia — que, por sua vez, não sofreram 

qualquer tipo de modificação. É que, afigura-se perfeitamente viável, o 

hermeneuta ofertar definição jurídica diversa daquela preconizada na 

peça acusatória, na hipótese de os fatos nela relatados — dos quais 

essencialmente se defende o acusado —, subsumirem-se, com perfeição, 

aos elementos normativos que a nova tipificação penal encerra em si 

mesma, porquanto a atividade do juiz, nessas circunstâncias, está 

pautada em, ao lado do processo de subsunção do fato ocorrido ao 

modelo legal abstrato inserido em uma norma penal incriminadora, 

promover a aplicação da legislação, de acordo com os critérios de justiça 

e dos interesses sociais e individuais em apreço, observado, ainda, o 

princípio da proporcionalidade. Inteligência do teor do art. 383 do Código de 

Processo Penal. Ante o exposto, com espeque no conteúdo normativo do 

art. 383, § 2.º do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o crime 

registrado na proposta acusatória, imputado ao réu Vanderson Sebastião 

Da Silva, devidamente qualificado, denunciado como incurso nas sanções 

previstas no art. 33, Caput, da Lei n.º 11.343/2006, para a infração penal 

de porte, para consumo pessoal de substância entorpecente [art. 28 da 

Lei n.º 11.343/2006] e, como resultado natural da nova definição jurídica 

dos fatos, DECLARO a incompetência da Primeira Vara Criminal da 

Comarca de Sorriso/MT para apreciar e julgar o fato minudenciado e 

versado nos presentes autos e DETERMINO a remessa da presente ação 

penal ao Juizado Especial Criminal, a quem caberá dar destinação ao 

dinheiro apreendido com o acusado (fl. 17 item “2”). 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 documentos pessoais, aparelho celular e demais objetos a 

sua imediata restituição aos seus legítimos proprietários 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. O 

acusado se encontra preso em Sinop, nos autos 81237 da comarca de 

Feliz Natal, extratos em anexo. Às providências. Sorriso/MT, 25 de 

Outubro de 2017. Emanuelle Chiaradia Navarro Mano 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, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 30 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.: 83682 Nr: 2774-17.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR ANDRE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO RONDON 

SILVA - OAB:19519/O

 INTIMAR O ADVOGADO DR. PAULO ROBERTO RONDON SILVA, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE SEUS MEMORIAIS FINAIS EM FACE 

DE SEU ASSSISTIDO JOCEMAR ANDRÉ DOS SANTOS, NOS PRESENTES 

AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 170921 Nr: 3929-45.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE BARBA, ANDRE RODRIGUES DE 

PAULA, WELLITON JOSE NEPONOCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR, ELISIANE BOTTEGA - OAB:15.397/MT, ELISIANE 

BOTTEGA - OAB:8927-E

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADO DO ACUSADO WELLITON, DRA. ELISIANE 

BOTTEGA, DA DECISÃO A SEGUIR TRANSCRITA:

Vistos etc

Considerando o pedido dfe alvará de fls. 444, bem como a falta de 

procuração com poderes específicos para tanto, intime-se a Ilustre 

patrona a junta-la em 48 horas, sob pena de ser o feito remetido ao 
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Egrégio TJMT sem expedição do competente alvará.

 Com a juntada, expeça-se alvará. Sem, remetam-se os autos ao TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 189109 Nr: 3549-85.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O

 Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão a defesa 

em seus apontamentos de fls. 850/853 e documentos de fls. 854/862.

Instado, o Ministério Público não se opôs ao deferimento dos 

requerimentos apresentados pela defesa, fls. 863/864.

Dessa forma, uma vez que o cálculo de pena de fls. 859/860 encontra-se 

de forma escorreita, homologo-o.

Uma vez que superada a data prevista para progressão do regime, 

PROCEDO à progressão do regime de cumprimento de pena do 

reeducando ANTÔNIO LOPES para o semiaberto.

Designo audiência admonitória para o dia 15 de agosto de 2018, às 

14h30min.

Expeça-se alvará de soltura.

Intime-se o reeducando acerca da audiência admonitória designada, no ato 

de sua soltura.

 Consigno que o período compreendido entre a data da soltura até a 

realização da audiência admonitória, não será computado como 

cumprimento da pena.

 Cientifiquem-se o MPE e a DPE.

Às providências, cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 184920 Nr: 822-56.2018.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ALMEIDA FEITOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAVID ALMEIDA FEITOZA, Cpf: 

05401045158, Rg: 276352236, Filiação: Rosirene de Almeida Feitoza e 

Luiz Adailton Feitoza, data de nascimento: 19/12/1996, brasileiro(a), 

funileiro, Telefone 66996388173. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos etc.Notifique-se o indiciado, no prazo de 10 

(dez) dias, oferecer defesa prévia, por escrito [art. 55 da Lei nº. 

11343/2006]. Cientifique-se o denunciado a respeito da possibilidade e 

consequências práticas da delação premiada preconizada no corpo do 

art. 41 da Lei n.º 11.343/2.006.Decorrido o prazo, com ou sem a 

apresentação da defesa, venham os autos conclusos.Ciência ao 

MP.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, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Resumo da Inicial: O MinisterioPúblico do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária, no uso de suas atribuições legais, vem à presença 

de Vossa Excelência, com base no Inquérito Policial incluso oferecer 

denúncia em face de David Almeida Feitoza qualifiado nos autos pela 

prática dos fatos a seguir transcritos. Consta do Inquérito Policial que na 

data de 03/08/2017 por volta das 02H;00min na reidência localizada na 

Rua Nortelandia Bairro Jardim Primavera s/n nesta urbe, o acusado 

mantinha em depósito, paara fins de mercância 08 porçoes de substância 

entorpecente análoga à maconha causaora dedependência física e/ou 

psiquica e, em desacordo com determinaç~çao legal ou regulamentar, 

conforme se extrai do auto de apreensão de fl. 07. Narra o procedimento 

ainda que nas mesmas circunstâncias alhures, o acusado utilizava e 

guardava instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricância, 

preparações, produção ou transformação de drogas, sem autorização 

legal ou regulamentar, consistente em 01 balança de precisão conforme 

auto de apreensão de fl. 07. Narra o caderno invesstigativo que a 

guarnição da Polícia Militar estava em rondas preventyivas por esta urbe,, 

momento em que visualizaram a pessoa de Gustavo, deixando a 

residencia doa cuado em atitude suspeita, momento em que realizaram 

abrdagem de ambos. Ato contínuo e busca pelo local e pelo interior da 

casa do acusado, lograram êxito em localizar os entorpecentes em cima 

da mesa, bem como a aludida balança de precisão. Posto isso o 

MinistérioPúblico oferece denúncia em face de David Almeida Feitoza, 

como incurso nas penas dos artigos 33 e 34 caput, ambos da Lei n. 

11.343 requerendo para tanto a notificação do acusado.

Sorriso, 30 de julho de 2018

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano Juíza de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 146697 Nr: 2337-97.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCOS GOMES FREITAS (FREIRE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 INTMAR O NOBRE ADVOGADO DR. ANTONIO LENOAR MARTINS, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL INFORME NOS PRESENTES AUTOS O ATUAL 

ENDEREÇO DE SEU ASSISTIDO, COM OBJETIVO DE INTIMÁ-LO PARA 

AUDIÊNCIA.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 91551 Nr: 3148-96.2012.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, LV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:13076, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 3148-96.2012.811.0040 (Código 91551)

VISTOS/KP

Trata-se de procedimento cautelar autônomo instaurado para aplicação de 

medidas protetivas de urgência, na forma da Lei n.º 11.340/06 (“Lei Maria 

da Penha”), em razão da configuração de atos de violência contra mulher 

no âmbito doméstico-familiar. No decorrer do feito, foram concedidas 

medidas protetivas à vítima.

É o breve relato. Decido.

Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a parte ofendida não 

fora intimada a manifestar interesse quanto à manutenção ou não das 

medidas protetivas, porém com o transcurso de mais de um ano desde a 

concessão das medidas e a mesma quedou-se inerte, não havendo 

qualquer informação de descumprimento por parte do requerido, o que 

revela desinteresse tácito pelo prosseguimento da demanda, bem como 

pelas próprias medidas deferidas em seu benefício, o que a de se concluir 

que o incidente cautelar cumpriu com seu objetivo.

Desta maneira, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c.c. art. 13 da 

Lei n.º 11.340/06, face à falta superveniente de interesse processual, 

razão pela qual REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS outrora concedidas.

Sem custas.

Após as formalidades legais, transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo ut CNGC.

Ciência ao Ministério Público.

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

Sorriso/MT, 19 de julho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 171 de 571



 Cod. Proc.: 189941 Nr: 4081-59.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON FRANCISCO MACHADO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Por todo o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia vestibular para CONDENAR o acusado 

EDERSON FRANCISCO MACHADO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.(...).a pena 

definitiva privativa de liberdade resta fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão. Da pena de multa:O delito de tráfico ilícito de drogas 

prevê, cumulativamente, a aplicação da pena de multa entre 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.Sendo assim, diante da 

dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, 

condeno a acusada ao pagamento de 800 (oitocentos) dias multa. Fixo o 

valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

nacional vigente, devido à situação econômica do réu. III. I - DISPOSIÇÕES 

FINAIS.A pena será cumprida em regime inicial SEMIABERTO, em 

conformidade com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, 

alínea ‘b’, do Código Penal.Determino que seja expedido ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor do acusado EDERSON FRANCISCO MACHADO DE 

OLIVEIRA, se por outro motivo não estiver preso. (...)P. R. I. De Sorriso/MT, 

31 de julho de 2018.Anderson CandiottoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 159346 Nr: 8780-64.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO APARECIDO GOMES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Para manifestar acerca do endereço atualizado do réu abra vistas DE 

15(quinze) dias à DEFESA.

3- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 11:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 178499 Nr: 8163-70.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO - OAB:

 Processo: 8163-70.2017.811.0040 (Código 178499)

VISTOS/KP.

Trata-se de recurso em sentido restrito manejado contra a decisão 

derradeira, primeiramente, caso não o feito, certifique-se o(a) Senhor(a) 

Gestor(a) quanto a tempestividade do recurso interposto às fls. 353/369.

Após, em sendo tempestivo, recebo o recurso em sentido estrito 

interposto e, desde já, mantenho a decisão pelos seus próprios 

fundamentos.

Posteriormente, nos termos do art. 588 do CPP, se ainda não feito, vista à 

parte recorrente pelo prazo de 02(dois) dias e, na sequência, à parte 

recorrida pelo mesmo prazo, com escopo de colher as razões e 

contrarrazões recursais.

Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação das contrarrazões, 

remetam os autos ao e. TJMT para apreciação do recurso interposto, 

procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, grafando 

nossas sinceras homenagens.

Publique tal decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando 

no feito, ciência pessoal ao (a/s) nobre membro (a/s) do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 30 de julho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 192845 Nr: 5735-81.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JUNIOR PEREIRA COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Processo: 5735-81.2018.811.0040 (Código: 192845)VISTO/EMTrata-se de 

pedido de Revogação da Prisão Preventiva(...). Desta feita, mantenho a 

prisão preventiva do réu PEDRO JUNIOR PEREIRA COSTA DA SILVA, por 

entender ser inadequadas e insuficientes neste momento processual a 

revogação da prisão preventiva.Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu PEDRO 

JUNIOR PEREIRA COSTA DA (...).Sorriso/MT, 31 de julho de 

2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 103139 Nr: 6128-79.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

SORRISO/MT - OAB:

 Processo: 6128-79.2013.811.0040 (Código 103139) VISTOS/KP. Destarte, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11/09/2018 às 

09:30 horas. Com efeito, nos casos dos §1º, e §2º, do artigo 455, do CPC, 

a defesa deverá informar por completo o endereço da testemunha 

arrolada, com logradouro, número do imóvel, bairro e CEP, para intimação 

por carta com aviso de recebimento, sob pena de preclusão. Por oportuno, 

calha vincar que de acordo com o §4º, do art.455, do CPC, a intimação 

será pela via judicial quando: I - for frustrada a intimação prevista no § 1º 

deste artigo; II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte 

ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, 

hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando 

do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada pelo 

Ministério Público, pela Defensoria Pública ou Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou 

nomeado); ou; V - quando for uma daquelas determinadas no artigo 454, 

do CPC, e nos artigos 220 e 221, ambos do CPP. Requisite à respectiva 

autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) ou do agente público 

pertencente a quaisquer dos quadros das forças de segurança pública, 

que atue em regime de escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) e comunique-se ao 

referido chefe de repartição sobre a expedição de mandado para 

intimação e oitiva da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe 

data e horário da oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 

do CPP, cumulado com o inciso III, §4º, do artigo 455, do CPC. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 01 

de agosto de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 169950 Nr: 3340-53.2017.811.0040
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCELO SANTOS DA SILVA, 

JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O

 Processo: 3340-53.2017.811.0040 (código 169950) VISTOS/KP Trata-se 

de pedido feito pelo ilustre Delegado de Polícia Judiciária Civil de 

Sorriso/MT, Dr. Nilson André Farias de Oliveira às fls. 332, que visa 

cessão, a título de acautelamento, de 01 (uma) pistola, marca TAURUS, 

modelo PT940, calibre. 40 S&W, número de série SWA20825. Vieram os 

autos conclusos. Pois bem. Enquanto a criminalidade aumenta 

assustadoramente, o que se vê é o crescente encolhimento do estado em 

suas obrigações. A arma apreendida, e já prescindível ao deslinde das 

ações penais, encontra-se em processo de deterioração, e não se sabe 

quando será feito seu encaminhamento ao Exército, nem eventual doação 

a algum órgão de segurança pública. Assim, considerando a necessidade 

do pedido, defiro o acautelamento requerido com relação à pistola, marca 

TAURUS, modelo PT940, calibre. 40 S&W, número de série SWA20825, 

que terá como de fato tem caráter temporário, pessoal, intransferível e 

revogável a qualquer tempo, considerando que com o fornecimento de 

armas adequadas pela Polícia Judiciária Civil de Sorriso/MT não mais 

justificar-se-á a presente medida. O referido termo de acautelamento 

deverá ser feito em nome do Chefe da Polícia Judiciária Civil de Sorriso/MT 

e/ou do responsável pelo Patrimônio da Polícia Judiciária Civil de 

Sorriso/MT. RESSALTA-SE QUE NÃO ESTÃO OS POLICIAIS CIVIS 

DISPENSADOS DO CUMPRIMENTO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

RELATIVAS AO PORTE E REGISTRO DE ARMA DE FOGO (Instrução 

Normativa 22, de 19/08/2013, entre outras) E QUE O PRESENTE 

ACAUTELAMENTO É PESSOAL, INTRANSFERÍVEL, TEMPORÁRIO E 

REVOGÁVEL A QUALQUER TEMPO. Após, comunique-se o requerente 

para retirada das armas e assinatura do competente termo de 

acautelamento, o qual deverá ainda conter a obrigação de 

apresentação/devolução das armas assim que provocados a tanto. 

Ciência ao MP. Sorriso/MT, 30 de julho de 2018. ANDERSON CANDIOTTO 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 151375 Nr: 4776-81.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVALDO SOUSA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo: 4776-81.2016.811.0040 (Código 151375) VISTO/KP. No que 

toca ao SURSIS PROCESSUAL proposto pelo MPE as fls. 75/76, visando 

sua formalização e efetividade, DETERMINO a intimação pessoal do réu, 

para que compareçam na Secretaria desta 2.ª Vara Criminal, 

acompanhado de advogado e/ou Defensor Publico, manifestando por 

escrito se aceita as condições impostas pelo MPE e por este juízo, quanto 

à prestação em pecuniária, deve tal quantia ser recolhida através de guia 

de deposito judicial, vinculada ao Processo n.º 9199-50.2017.811.0040 

(Código: 180114), da Segunda Vara Criminal, nos termos da Portaria n.º 

01/2017 da Segunda Vara Criminal desta Comarca, conforme Resolução 

n.º 154/2012 do Conselho Nacional de Justiça, podendo tal quantia ser 

dividida em até 10 (dez) vezes, devendo o deposito ser comprovado 

mensalmente nos autos, até o 5.º dia útil de cada mês. Fixo prazo de 10 

(dez) dias a contar da intimação desta, para que o réu compareça na 

Secretaria da Segunda Vara Criminal, acompanhado de seu advogado 

e/ou defensor público, manifestando por escrito se aceita as condições 

impostas. Devido ao grande numero de processos conclusos para 

designação de audiência de instrução e julgamento, não será designada 

audiência para oferecimento de suspensão do processo, contudo, a 

adoção do procedimento acima não acarretará prejuízo ao réu, vez que 

este poderá manifestar expressamente nos autos se aceita as condições 

do juízo deprecante para a suspensão do processo. Sem prejuízo ao 

acima exposto, não apresentada manifestação do réu se aceita ou não as 

condições impostas pelo MPE, volte-me os autos conclusos para o devido 

prosseguimento do feito. Por força de lei e sendo o caso de atuação no 

feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA 

sempre serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut 

Leis Orgânicas de regência. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Sorriso/MT, 01 de agosto de 2018. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 115253 Nr: 6548-50.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA FRANCIELE CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR VIANA LUCENA - 

OAB:19417/O

 Processo: 6548-50.2014.811.0040 (Código 115253)

SENTENÇA

Ação penal – suspensão condicional do processo expirado – prazo sem 

revogação – art. 89, §5°, lei 9.099/95 – Extinção da punibilidade.

VISTOS/KP.

Trata-se de “ação penal” que visa a apurar a prática do crime previsto no 

artigo 306, da Lei n.º 9.503/1997, em que figura como acusada CARLA 

FRANCIELE CORREIA.

O Ministério Público requereu às fls. 100/102 a extinção da punibilidade.

Eis o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, compulsando o contingente probatório produzido no 

processo é possível divisar que no dia 30 de maio de 2016, a acusada 

CARLA FRANCIELE CORREIA aderiu às condições relativas à suspensão 

condicional do processo que para a hipótese em concreto 

impunha/preconizava o lapso de tempo equivalente a 02 (dois) anos de 

sobrestamento da ação penal e o dever de comparecer mensalmente em 

Juízo para justificar suas atividades (fl. 62). Segundo as informações 

produzidas no processo, deflui-se também que a acusada cumpriu de 

forma integral, o encargo, originalmente assumido/contraído.

Portanto, diante desta perspectiva, considerando-se o cumprimento 

integral das condições relativas à suspensão condicional do processo e, 

exaurido o interregno de tempo pré-fixado para efeito de suspensão do 

processo, sem que ocorresse a revogação da medida, considero que se 

operou a extinção da punibilidade da requerida.

Ex positis, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de CARLA 

FRANCIELE CORREIA, devidamente qualificada, relativamente à acusação 

da prática do delito descrito no artigo 306, da Lei n.º 9.503/1997, 

fazendo-o com fundamento nas disposições do art. 89, § 5º da Lei n.º 

9.099/1995.

Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo ut CNGC, 

sobretudo para os Institutos de Identificação.

Transitada em julgado esta sentença proceda-se as devidas baixas na 

distribuição, sem a cobrança de emolumentos e/ou custas.

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

Sorriso/MT, 01 de agosto de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 160519 Nr: 9441-43.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDISON DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:13171/O

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 
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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- Considerando que as testemunhas Cleane e defesa não foram 

intimadas para esta oralidade, designo nova audiência de continuação 

para o dia 05/12/2018 às 16:30 horas.c

3- Sobre a regular intimação e presença das testemunhas arroladas pelo 

MPE, DPE ou Advogado(a) de Defesa, calha vincar que a interlocução 

entre Processo Penal e Processo Civil tem reflexos diretos na prática 

forense. (...) Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais 

previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração 

razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo. 4- Saem 

os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 14:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 155657 Nr: 6783-46.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON WILLQUER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA LIMA DE SOUZA - 

OAB:17937/O

 Processo: 6783-46.2016.811.0040 (Código 155657) VISTOS/KP. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia e 

manifestação do MPE quanto à mesma, estando o feito apto ao seu 

saneamento e incursão na fase eminentemente probatória. Destarte, NÃO 

sendo o caso de absolvição sumária face não incidência das hipóteses do 

artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et seq, ambos do CPP, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06/12/2018 às 

16:30 horas. Com efeito, nos casos dos §1º, e §2º, do artigo 455, do CPC, 

a defesa deverá informar por completo o endereço da testemunha 

arrolada, com logradouro, número do imóvel, bairro e CEP, para intimação 

por carta com aviso de recebimento, sob pena de preclusão. Por oportuno, 

calha vincar que de acordo com o §4º, do art.455, do CPC, a intimação 

será pela via judicial quando: I - for frustrada a intimação prevista no § 1º 

deste artigo; II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte 

ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, 

hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando 

do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada pelo 

Ministério Público, pela Defensoria Pública ou Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou 

nomeado); ou; V - quando for uma daquelas determinadas no artigo 454, 

do CPC, e nos artigos 220 e 221, ambos do CPP. Requisite à respectiva 

autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) ou do agente público 

pertencente a quaisquer dos quadros das forças de segurança pública, 

que atue em regime de escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) e comunique-se ao 

referido chefe de repartição sobre a expedição de mandado para 

intimação e oitiva da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe 

data e horário da oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 

do CPP, cumulado com o inciso III, §4º, do artigo 455, do CPC. Cumpra-se, 

providenciando-se e expedindo-se o necessário com celeridade. 

Sorriso/MT, 01 de agosto de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 162791 Nr: 10799-43.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉLSEN PARRON MENDES - 

OAB:17.909/O, VALDENIR BERTOLDO - OAB:17944/O

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Na forma requerida pelas partes, segue sentença oral de ABSOLVIÇÃO 

do(a) acusado(a) quanto ao crime de lesão corporal, com isenção legal de 

custas e despesas processuais conforme CPP e CNGC/MT, conforme 

midia em anexo. PRAC.

3- Remeta os autos ao juizado especial.

4- 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.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 153751 Nr: 5736-37.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR VIEIRA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Processo: 5736-37.2016.811.0040 (Código 153751)

VISTOS/MV

Considerando que as testemunhas ausentes são testemunhas de defesa, 

abra prazo de 05 (cinco) dias para que a defesa manifeste se insiste na 

oitiva das mesmas.

Após, volte os autos conclusos para designação de audiência de 

continuação,

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 31 de julho de 2018.

 ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 108037 Nr: 568-25.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSENILDE DUARTE JARA - 

OAB:14987-A

 Processo: 568-25.2014.811.0040 (código 108037)

SENTENÇA

VISTOS/KP

Cuida-se de AÇÃO PENAL promovida em desfavor do réu JACKSON 

DOUGLAS DA SILVA DE OLIVEIRA, que visa apurar a prática do crime 

previsto no art. 129, § 9° e art. 147, caput, ambos do Código Penal, com 

observância da Lei n° 11.340/06.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Consoante se extrai dos autos, em razão de expressa menção acerca da 

morte do réu, fato este que vem atestado através da respectiva Certidão 

de Óbito carreada aos autos na fl. 118, considero que a declaração da 

extinção da punibilidade, relativamente ao presente processo penal, é 

medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de 

JACKSON DOUGLAS DA SILVA DE OLIVEIRA, devidamente qualificado, 

relativamente à prática do delito descrito no art. 129, § 9° e art. 147, caput, 

ambos do Código Penal, com observância da Lei n° 11.340/06, fazendo-o 
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com fundamento nas disposições previstas no bojo do art. 107, inciso I do 

Código Penal.

Transitada em julgado esta sentença, proceda-se as devidas baixas na 

distribuição.

Por fim, proceda o Cartório com as comunicações de estilo, sobretudo 

para os Institutos de Identificação e para o Tribunal Regional Eleitoral.

Dê-se ciência ao MP.

P.R.I.C.

Providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 01 de agosto de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 152923 Nr: 5369-13.2016.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR VIEIRA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Processo: 5369-13.2016.811.0040 Código: 152923

VISTOS/ MV

Trata-se de incidente procedimental criminal já exaurido na sua essência e 

finalidade, destarte, forte na normatização estanque no Provimento 

10/2007/CGJ e CNGC/MT, DETERMINO o ARQUIVAMENTO definitivo destes 

autos, assim procedendo o(a/s) diligente gestor(a/s) judicial mediante 

anotações e baixas necessárias.

Para intimação das partes e advogados constituídos/dativos publique tal 

decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando no feito, 

ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou 

DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Isenção legal de custas e despesas processuais ut disposição da Lei 

Estadual 7.603/01.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 31 de julho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 163831 Nr: 11422-10.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA MESQUITA DE LIMA ALMEIDA, 

TAINARA SALLY REIS PAES, GUILHERME VINICIUS BARBOSA DA SILVA, 

itamar de jesus oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14068 B

 Processo: 11422-10.2016.811.0040 (Código 163831)

VISTOS/KP

Considerando cota ministerial de fl. 496 a mídia de fls. 468 foi devidamente 

corrigida, de outro modo, o interrogatório do acusado ITAMAR DE JESUS 

OLIVEIRA encontra-se na mídia de fls. 240.

 Deste modo, conforme § 3º do art. 403 do CPP, reabro vista às partes 

para alegações finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 01 de agosto de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 165882 Nr: 966-64.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MENDES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo: 966-64.2017.811.0040 (código 165882)

VISTO/MV

Considerando o aditamento da denúncia contido às fls. 88/89, concedo 

prazo de 05 (cinco) dias para defesa apresentar manifestação.

Após a conclusão imediata, para fins do disposto no artigo 384, § 2.º, do 

CPP.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 31 de julho de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137771 Nr: 9518-86.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO CARDOSO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA VARELLA 

RODRIGUES - OAB:3575-MT

 Processo: 9518-86.2015.811.0040 Código 137771 VISTOS/MV. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 18/09/2018 às 08:00 horas.(000) , à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo. 

Sorriso/MT, 31 de julho de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 175196 Nr: 17170-46.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKASHI SHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT, 

JOSÉ CARLOS REZENDE - OAB:9146/MT

 Vistos. Primeiramente, consoante o princípio da isonomia e da garantia do 

devido processo legal, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre a petição e documento do exequente de fls. 

405/406. Após, uma vez certificado o decurso do prazo sem 

apresentação de manifestação, considerando-se o desinteresse do 

exequente na adjudicação do bem penhorado, perfeitamente cabível a 

alienação do bem por iniciativa particular, como requerido, nos termos do 

artigo 880 do CPC. No ponto, visando a efetividade do processo, não há 

motivo para retirar o aludido bem da hasta pública que se realizará na data 
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de amanhã, mormente porque todos os preparativos foram levados 

adiante para que tal ocorresse. A propósito, a existência de interessado, 

como alardeado pela parte exequente, não impede a alienação por hasta 

pública, mormente porque bastará ao interessado participar do certame. 

Em tempo, a parte exequente parte da premissa equivocada de que o 

leiloeiro não respondeu a intimação, pois se depara com manifestação do 

mesmo, como se colhe das fls. 408/411. Posto isso, se a parte executada 

não se opor a alienação por iniciativa particular e o leilão restar inexitoso, 

desde já DEFIRO o pedido. Nessa hipótese, deixo consignado ser 

desnecessária a designação de intermediário para a realização da 

alienação, isso porque poderá onerar o exequente e tornar inviável a 

venda do bem. (...) COMUNIQUE-SE o leiloeiro judicial. EXPEÇA-SE o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257282 Nr: 22519-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS GONCALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fls. 43, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados da parte autora para que se manifestem nos autos e 

requeiram o que de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 238436 Nr: 5789-36.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI CESAR PAGLIOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16990

 Por todo o exposto, ACOLHO a pretensão da parte embargante, razão por 

que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na 

exordial para fixar, como valor devido, a quantia de R$ 14.752,81, 

incidindo os juros de mora de 1% ao mês e a correção monetária pela 

média do INPC e do IGP-DI, ambos a partir da feitura do laudo de fl. 76/77. 

Considerando que houve a sucumbência recíproca, CONDENO as partes 

ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos 

do § 2º do art. 85 do CPC, rateados igualmente entre as partes. Por 

oportuno, DECLARO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, 

nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.Após o trânsito em julgado, 

TRANSLADE-SE cópia da sentença/acordão e da respectiva certidão de 

trânsito em julgado para os autos da execução (Autos n. 

12655-94.2016.811.0055 - Código: 223284), em apenso.Por fim, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273856 Nr: 4163-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIETA CATARINA CALETTI DEON, RODRIGO 

CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Vistos.

LAVRE-SE o termo de penhora do imóvel indicado às fls. 70, como 

requerido às fls. 49/55, nos termos do artigo 845, § 1º, do CPC, 

INTIMANDO-SE as partes, com o que a parte executada será nomeada 

depositária fiel do bem.

PROMOVA-SE a Secretaria de Vara as comunicações indicadas nos 

artigos 804 e 889, inciso V, ambos do CPC, além daquela mencionada no 

artigo 842 do CPC.

Por conduto do artigo 844 do CPC, é de responsabilidade da parte 

exequente a averbação da penhora no ofício imobiliário, EXPEDINDO-SE a 

respectiva certidão.

 Com a lavratura do termo de penhora, DEPREQUE-SE a avaliação, 

depósito e demais atos de execução até ultimar a expropriação dos bens 

indicados, uma vez que o aludido imóvel está situado no Município e 

Comarca de Brasnorte/MT.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280680 Nr: 9514-96.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIETA CATARINA CALETTI DEON, RODRIGO CALETTI 

DEON, Rúbia Argenta Deon

 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: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276489 Nr: 6089-61.2018.811.0055

 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: ANDREIA PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276701 Nr: 6325-13.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276703 Nr: 6329-50.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 
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MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223284 Nr: 12655-94.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI CESAR PAGLIOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Vistos.

Foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema 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.

 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.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273789 Nr: 4117-56.2018.811.0055

 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: GJFDP, MFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos 

Cozer - OAB:OAB/MT 23743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, não foi possível expedir mandado de intimação para as 

partes, em razão da certidão de fls. 39.

Kamila T Padilha

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265825 Nr: 29052-97.2017.811.0055

 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: EGDS, EGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o petitório retro, redesigno a audiência para o dia 

23/10/2018, às 13h30min, data em que será realizada a entrevista do 

interditando, devendo o mesmo ser citado na pessoa de seu Curador 

Provisório, cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts.751 e 752).

Intime-se ainda a equipe técnica do juízo, para que, realize estudo 

psicossocial na residência do interditando, nos termos da decisão de fls. 

28/30, devendo-se entregar relatório em data anterior a audiência acima 

designada.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 120893 Nr: 85-86.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFU, PRU, SGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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:

 Vistos.

Analisando os autos, vejo que a parte exequente pugnou pela busca de 

valores em nome da parte executada, o que foi deferido por este juízo às 

fls. 194/196.

Posteriormente, determinou-se a intimação da parte exequente para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, 

contudo, a referida intimação restou infrutífera, uma vez que a parte 

exequente não mais reside no endereço indicado nos autos, conforme se 

abstrai da certidão do Oficial de Justiça de fl. 212-v.

 Ocorre que a presente execução trata-se de execução de honorário, o 

que foi devidamente adimplido através de bloqueio judicial, dessa forma, 

considerando a satisfação do débito, a extinção por cumprimento da 

obrigação é medida que se impõe.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intimem-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.: 169995 Nr: 11111-42.2014.811.0055

 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: JF, ACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ 

DA SERRA - OAB:, EVALDO QUEIROZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente propôs 

cumprimento de sentença em face da parte executada, referente às 

parcelas do mês 06/2016 a 05/2018, nos termos do artigo 911 do CPC, 

bem como dos artigos 528, §3º e 523, ambos do CPC.

 Ocorre que o artigo 911 do CPC refere-se a título executivo extrajudicial, 

vejamos:

“Art. 911. Na execução fundada em título executivo extrajudicial que 

contenha obrigação alimentar...”

Nesse sentido, verifico que o presente rito não é adequado à presente 

demanda, haja vista que o presente feito possui título judicial firmado às 

fls. 23/23-v, não sendo admissível a execução deste como título 

extrajudicial.

Por outro lado, importante ressaltar que a execução, nos termos do art. 

528 do CPC, deve corresponder ao valor da soma das três ultimas 

pensões a título de alimentos vencidas, sendo neste sentido o 

entendimento na jurisprudência, bem como a Súmula 309 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis:

“A decretação da prisão civil, por débito alimentar, somente se legitima em 
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se tratando de débito alimentar relativo ao trimestre antecedente, cujo 

caráter alimentar encontra-se latente.” (Ac. unân,. da 1ª. Câm. do TJSC no 

HC 12.501, rel. Des. Orli Rodrigues; in ADV, de 21.01.1996, nº. 72.378)

 “CIVIL. EXECUÇÃO DE 337/2009ALIMENTOS. PRISÃO. DÉBITO QUE SE 

ESTENDE AO LONGO DO TEMPO.CONSTRIÇÃO QUE SE LIMITA AO 

ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES

MAIS RECENTES. SÚMULA N. 309/STJ. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM 

DE HABEAS CORPUS. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e 

as que vencerem no curso do processo" - Súmula n. 309/STJ.(STJ. 

Habeas Corpus 2005 / 0078005-2. Ministro Aldir Passarinho Junior. DJ 

03.10.2005 p. 252).

Posto isso, DETERMINO:

 I - Intime-se o procurador da parte exequente, para adequar o rito 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias.

II – Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 184540 Nr: 2367-24.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LBDS, MBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente propôs 

cumprimento de sentença em face da parte executada, referente às 

parcelas do mês 09/2017 a 05/2018, nos termos do artigo 911 do CPC, 

bem como dos artigos 528, §3º e 523, ambos do CPC.

 Ocorre que o artigo 911 do CPC refere-se a título executivo extrajudicial, 

vejamos:

“Art. 911. Na execução fundada em título executivo extrajudicial que 

contenha obrigação alimentar...”

Nesse sentido, verifico que o presente rito não é adequado à presente 

demanda, haja vista que o presente feito possui título judicial firmado às 

fls. 33/33-v, não sendo admissível a execução deste como título 

extrajudicial.

Por outro lado, importante ressaltar que a execução, nos termos do art. 

528 do CPC, deve corresponder ao valor da soma das três ultimas 

pensões a título de alimentos vencidas, sendo neste sentido o 

entendimento na jurisprudência, bem como a Súmula 309 do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis:

“A decretação da prisão civil, por débito alimentar, somente se legitima em 

se tratando de débito alimentar relativo ao trimestre antecedente, cujo 

caráter alimentar encontra-se latente.” (Ac. unân,. da 1ª. Câm. do TJSC no 

HC 12.501, rel. Des. Orli Rodrigues; in ADV, de 21.01.1996, nº. 72.378)

 “CIVIL. EXECUÇÃO DE 337/2009ALIMENTOS. PRISÃO. DÉBITO QUE SE 

ESTENDE AO LONGO DO TEMPO.CONSTRIÇÃO QUE SE LIMITA AO 

ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES

MAIS RECENTES. SÚMULA N. 309/STJ. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM 

DE HABEAS CORPUS. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e 

as que vencerem no curso do processo" - Súmula n. 309/STJ.(STJ. 

Habeas Corpus 2005 / 0078005-2. Ministro Aldir Passarinho Junior. DJ 

03.10.2005 p. 252).

Posto isso, determino:

 I - Intime-se a procuradora da parte exequente, para adequar o rito 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias.

II – Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 249207 Nr: 15980-43.2017.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NADS, FABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CARVALHO DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, por tudo mais que dos autos constam, e em consonância com 

o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido consubstanciado na 

exordial para CONCEDER a guarda definitiva e responsabilidade do 

adolescente Fernando Augusto Barbosa da Silva em favor da requerente 

Nadir Aquino da Silva.Por fim, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Custas pela parte requerente, 

contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.Proceda-se com a 

Lavratura do Termo de Guarda Definitiva.Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações necessárias.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272350 Nr: 2918-96.2018.811.0055

 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: MDGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - PRÁTICA FORENSE 

E ESTÁGIO SUPERVISIONADO - OAB:

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

10/10/2018 às 16h30min.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 285748 Nr: 13645-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA GHISI, WRHEYZON ROODUK CARVALHO 

COUTO, GG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito verifico que não foi atribuído o valor a causa, 

sendo certo que o valor a ser apresentado deverá ser o do proveito 

econômico buscado nos autos.

Por outro lado, vejo que a petição inicial encontra-se desprovida de 

assinatura da procuradora, mostrando-se irregular.

 Posto isso, intime-se o procurador da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial, atribuindo à causa o valor a ser 

perseguido na demanda e providenciar a assinatura da petição inicial, sob 

pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, com 

julgamento da ação sem resolução do mérito, consoante estabelece o art. 

321 c/c art. 330, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Às providências.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 143723 Nr: 3279-26.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDS, IEDS, EEDS, EEDS, REDS, MEDS, AIDS, AEDS, 

DEDSV, JEDS, EDNIDS, RODM, GDMDS, MBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466, WILSON 

DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar o alvará de autorização que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 13398 Nr: 2413-38.2000.811.0055

 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: GEDMC, CCDCK, MCDC, SCDCD, VCDC, CCDC, FCDC, 

CL, CXDC, SCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, Afonso Decanini Neto - OAB:OAB/MT 9.123, AZENATE 

FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, HUMBERTO SCHNEIDER 

IBAÑEZ - OAB:6281/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004, ZILMA 

APARECIDA GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a decisão proferida nos autos em apenso, intime-se a 

requerente para querendo manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 158836 Nr: 7432-68.2013.811.0055

 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: MNDO, TNDO, RBS, BNDO, RBDS, FNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PELEGRINI - OAB:16064 

OABMT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, insta consignar que o presente processo tramita desde o ano 

de 2013, tratando-se de Meta 2 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, motivo pelo qual se mostra imprescindível que o inventariante e 

demais herdeiros, promovam as diligências necessárias com o fito de 

alcançar o escopo da ação em apreço.

Posto isso, intimem-se os herdeiros Thais Narezzi de Oliveira, Bruno 

Narezzi de Oliveira e Flávio Narezzi de Oliveira, pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 285351 Nr: 13339-48.2018.811.0055

 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: MAAAP, JCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processe-se em Segredo de Justiça.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer 

tempo.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente HOMOLOGO 

POR SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

divórcio consensual requerido por Maria Aparecida Alves Arcanjo Pereira 

e José Costa Pereira.

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: MARIA 

APARECIDA ALVES ARCANJO.

Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do 2º ofício da Comarca de 

Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente averbação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 235969 Nr: 2539-92.2017.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO DE SOUZA, TELMA CRISTINA LEANDRO DE 

SÁ SANTOS, BRUNO JORGE LEANDRO DE SÁ, IKARO GABRIEL 

LEANDRO DE SÁ, DJAMILA MARIA LEANDRO DE SÁ, RAFAEL MATIAS 

LEANDRO DE SÁ, MARCILEI DE SA GOTERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER ELEAZAR SENGER - 

OAB:21924/O, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, compulsando os autos, verifico que as cópias de fls.18 e 

45, do Sr. Romildo de Souza é ilegivel. Portanto, intimo a parte autora, para 

juntar nos autos cópias legiveis dos documentos e da certidão de 

nascimento, para que possa dar cumprimento na respeitável decisão de 

fls. 96/97.

 Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 52870 Nr: 2567-46.2006.811.0055

 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: VNE, PSE, MALN, IMDME, PLNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490, CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, KAMILLA PALÚ 

SASSAKI - OAB:16898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT, LUCIANO DE 

SALES - OAB:5911-B/MT, PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - 

OAB:10304-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 
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impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar o alvará de autorização que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270749 Nr: 1771-35.2018.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 Certifico que a contestação retro é tempestiva, assim nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.221 da CNGCJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a impugná-la, querendo, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267303 Nr: 30124-22.2017.811.0055

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, ELIZABETH MARY 

ANDRADE CAMPOS, FIDÊNCIO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:19793, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT, 

MARCOS PAULO DA FONSECA - OAB:11841-O, VINICIUS MAURICIO 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 10.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a gravidade das informações contidas na petição de fls. 

95/96, intime-se a equipe do juízo, para que, proceda com a realização de 

estudo psicossocial na residência do Sr. Fidêncio Campos, a fim de 

averiguar as situações narradas.

Com a juntada do estudo psicossocial, abro nova vista ao Ministério 

Público, para querendo, manifestar-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270493 Nr: 1539-23.2018.811.0055

 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: LAF, JVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 21332, Valdomiro Antonio da Silva - OAB:21128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

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

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263448 Nr: 27296-53.2017.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO:I – INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido pela 

parte autora concernente à guarda unilateral provisória da menor Marya 

Clara Barbosa da Silva.II - 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.III - Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à 

audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no 

mandado deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá 

apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a 

ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as 

partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público (art. 

695, § 4º do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, 

passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo a parte 

requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do pedido de 

cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 

do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 166656 Nr: 6303-91.2014.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MODESTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VICENTE CARDOSO DA COSTA, 

GENI EULÁLIA DE MESQUITA CARDOSO, SIRLEI CARDOSO DA COSTA 

DUARTE, VANDERLEI CARDOSO DA COSTA, CIRLÉIA CARDOSO DA 

COSTA, FERNANDO CARDOSO DA COSTA, CIRLENE CARDOSO DA 

COSTA KRAMPE, MAURÍCIO CARDOSO DA COSTA, CLÓVIS XAVIÉR DA 

COSTA, SÉRGIO CARDOSO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, apesar da alegação da parte requerente de que adquiriu os 

referidos lotes da viúva meeira, Sra Geni Eulália de Mesquita Cardoso, vejo 

que não há nos autos documento hábil para habilitar o requerente, nos 

autos de inventário, para que se prossiga com uma futura sobrepartilha ou 

mesmo retificação de partilha.Ademais, quanto à partilha homologada, 

verifico também que não se trata de plano, de caso de retificação da 

partilha ou do formal de partilha, mesmo considerando que esta poderá 

ocorrer quando, após o trânsito em julgado, verificar erro de fato na 

descrição dos bens desde que, convindo todas as partes, situação esta 

que não se constata nestes autos.Ou seja, para que ocorra a retificação 

da partilha apresentada nos autos em apenso, relativa ao lote nº 08, 

necessária à anuência de todos os herdeiros, com a juntada de Escritura 

Pública ou Termo Judicial de Cessão de Direitos Hereditários, outorgada 

pela viúva meeira e por todos os herdeiros e ainda, de cópia atualizada da 

matrícula nº 6.004 com a devida certidão de inteiro teor no que se refere 

ao lote nº 08.Posto isso, intime-se o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar os documentos acima mencionados, sob pena de 

julgamento da lide.Sem prejuízo da determinação acima, designo audiência 

de conciliação para a data de 20/09/2018, às 14h30min.Intimem-se o 

requerente, a viúva meeira e todos os herdeiros bem como seus 

procuradores.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 138914 Nr: 9357-70.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAL, JAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:34495, ERIKO SANDRO SUARES - OAB:8264-MT

 Os embargos são tempestivos (fl. 153), razão pela qual os conheço e os 

aprecio. Com efeito, é de se observar que, em regra, somente são 
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cabíveis os declaratórios, se existente omissão na decisão sobre questão 

debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e o 

manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu no caso em testilha. 

É forçoso concluir que a decisão atacada, de fato, não julgou o pedido de 

justiça gratuita formulado pelo executado. Entretanto, conforme 

entendimento adotado pela jurisprudência pátria, quando não há, pelo 

juízo, apreciação expressa da pretensão de obtenção dos benefícios da 

justiça gratuita, entende-se que esses foram concedidos tacitamente. 

Neste sentido vale colacionar a seguinte ementa do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA 

NÃO APRECIADO EXPRESSAMENTE. CONCESSÃO TÁCITA. EXECUÇÃO 

DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se, a despeito de não apreciar 

expressamente pedido de justiça gratuita, o magistrado age como se o 

tivesse deferido, recebendo apelação da autora desacompanhada de 

recolhimento de custas, é correta a decisão que, após o trânsito em 

julgado do acórdão que desacolhe a pretensão autoral, determina o 

arquivamento do feito, deferindo expressamente a justiça gratuita e não 

permitindo a execução da condenação em honorários imposta à autora na 

sentença; 2. Apelação e remessa oficial improvidas. (AC 396353 RN 

0001534-13.2006.4.05.8400 – Terceira Turma – Fonte: Diário da Justiça – 

Data: 26/02/2009 – Página: 199 – Nº: 38 – Ano: 2009 – 27 de Novembro de 

2008 – Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima) Ante o 

exposto, verifica-se a inexistência de vícios na decisão atacada, motivo 

pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição. Sem prejuízo de 

alteração da sentença proferida, CONCEDO ao executado os benefícios 

da justiça gratuita. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os embargos de 

declaração, mantendo a decisão atacada pelos seus próprios 

fundamentos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280986 Nr: 9773-91.2018.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDSCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 29, que designo o dia 

28/09/2018 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270019 Nr: 1073-29.2018.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IVALDEMIR LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANDERSON ALVES LOPES, MARIELE 

MARQUES FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VIEIRA DE MELO 

GOMES ALMEIDA - OAB:7374/B, Luiz Correa de Mello Neto - 

OAB:OAB/MT 11.589

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 24/25 e 42, que designo o 

dia 24/09/2018 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que 

se realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte requerida para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283148 Nr: 11642-89.2018.811.0055

 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: RIDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA OLIVIA GUISSO - 

OAB:262111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 09, que designo o dia 

28/09/2018 às 15h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 261966 Nr: 26275-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MURILO NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAISA FERREIRA WANDERLEY 

WASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SGUIZARDI - 

OAB:16.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 52, que designo o dia 

28/09/2018 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280990 Nr: 9781-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HGDAL, CFDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 17, que designo o dia 

24/09/2018 às 14h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 259671 Nr: 24580-53.2017.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LGDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 
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VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 45, que designo o dia 

22/10/2018 às 14h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283683 Nr: 12039-51.2018.811.0055

 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: EAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 12, que designo o dia 

22/10/2018 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276652 Nr: 6287-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 14 e 20, que designo o dia 

19/10/2018 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283840 Nr: 12171-11.2018.811.0055

 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: GMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 19, que designo o dia 

26/10/2018 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 243219 Nr: 11316-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AOP, ASDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a r. decisão de fls. 23 e 57, que designo o dia 

26/10/2018 às 15h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, situada na Av. 

Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279205 Nr: 8402-92.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 38/39, que designo o dia 

05/10/2018 às 16h00, para audiência de mediação e conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256312 Nr: 21710-35.2017.811.0055

 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: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:OAB/MT 8.521,  NELSON WILLIANS FRATONI - 

OAB:128341/OABSP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

MT

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte requerida dos 

termos da r. sentença de fls.143/147 (parte final), a seguir transcrita: "... 

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para 

declarar prescritas as dívidas oriundas das CPR – 91/00169-2, CPR – 

91/00170-6, CPR – 91/00377-6 e CPR – 92/00380-X e quitada a dívida 

oriunda da CRP nº 93/00312-9, bem como determinar o cancelamento da 
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hipoteca levada a registro por meio do R-8, R-9, R-10, R-11, AV.12, 

AV.13, R-14 e AV.15 das matrículas nº 27 e 28 do CRI desta Comarca, 

devendo permanecer mantido o R-16 em decorrência da CPR 96/70441-1. 

Registro que a baixa das averbações e registros das hipoteca deverá 

ocorrer somente depois do trânsito em julgado desta decisão em respeito 

ao princípio da segurança jurídica. A título de sucumbência, condeno a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas e despesas judiciais e ainda 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Por 

fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta 

sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. C. Tangará da Serra-MT, 28 de junho de 

2018.Anderson Gomes Junqueira Juiz de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283606 Nr: 11963-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BRASNORTE-MT - VARA ÚNICA, EBTE - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO MARIUSSI, JANDIRA DANTAS DINIS 

MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351/MT, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - OAB:6910/MT, 

RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 477,62 (quatrocentos e setenta e 

sete reais e dois centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficiala de justiça GISLIANE PEREIRA ALEXANDRE, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158517 Nr: 7111-33.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE PADILHA KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MICHEL ANTONIO BREDA - OAB:16.990-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 158517.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 120, cancelo a audiência anteriormente 

agendada.

Por conseguinte, permaneçam os autos conclusos para análise do 

petitório de fls. 123.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 01º de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 229203 Nr: 17832-39.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o AR referente à Carta de Citação de fls. 114 

ter sido assinado por terceiro, intimo a parte autora 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.: 280522 Nr: 9437-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, EDNEY BISPO ARRUDA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTATO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA-ME, LUIZ ROBERTO HENRIQUE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, analisando os autos, não há comprovação do pagamento 

dos emolumentos do distribuidor. Sendo assim, intimo a requerente para 

efetuar referido pagamento 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, devendo juntar o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 241179 Nr: 9247-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A, JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA 

ÚNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 Certifico que, regularizando a capacidade postulatória das partes, 

intimo-as acerca da decisão proferida em fls. 96/99, a seguir parcialmente 

transcrita: " Ante o exposto, rejeito a impugnação à avaliação apresentada 

pela parte executada às fls. 78/84 e homologo o auto de avaliação de fls. 

40/43. Em complemento a decisão de fls. 24, determino: 1- Intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar-se quanto à 

adjudicação do bem penhorado, indicação de leiloeiro ou a realização da 

alienação por sua própria iniciativa, consignando-se que na ausência de 

indicação caberá a este Juízo a designação de leiloeiro. 2- Havendo 

interesse na adjudicação, intime-se a parte executada para se manifestar, 

no prazo de 15 dias, (art. 876, § 1º, do Código de Processo Civil), 

remetendo, em seguida, os autos à conclusão. 3- Não havendo interesse 

por parte do exequente em indicar leiloeiro ou realizar a venda 

extrajudicial, nomeio o leiloeiro credenciado José Pedro Araujo (Registro 

JUCEMAT n.º 25) e/ou Wellington Martins Araujo (Registro JUCEMAT n.º 

17), da empresa Araujo Leilões, com endereço na Rua Custodio de Melo, 

n.º 630, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340, telefone: (65) 

99997-1717, e-mail: araujoleiloes@gmail.com. 4- Em respeito ao disposto 

no § 1º do art. 880 do Código de Processo Civil, estabeleço as seguintes 

condições para a concretização da alienação, as quais deverão ser 

observadas tanto na realizada por iniciativa do exequente quanto por 

leiloeiro credenciado..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 58826 Nr: 479-98.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DEMETRIO FACCIO, LARIETE 

TEREZINHA MATTJIE, GRAOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme se infere de fls. 233/234, os executados Geraldo 

Demétrio Faccio e Graoplast Insdustria e Comércio Agrícola ainda não 

foram intimados sobre o Termo de Penhora de fl. 226, em razão das cartas 

terem sido devolvidas pelo motivo "mudou-se". Desse modo, intimo a parte 

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

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 233324 Nr: 22164-49.2016.811.0055

 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): JOÃO FELIPE DE ARRUDA

 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:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, penhora e 

demais atos, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos para nova intimação da parte 

autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de duas 

diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim dos Ipês e Vila 

Araputanga, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277649 Nr: 7136-70.2018.811.0055

 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: AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a Carta de Citação ter sido devolvida pelo 

motivo "mudou-se", intimo a parte autora para requerer o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276527 Nr: 6128-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO PEREIRA, ANA DIRCE VERSON PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS, 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS HABITABEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 21332, VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:21128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão parcialmente positiva da oficiala de justiça de fl.55, no prazo de 

05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175137 Nr: 17120-20.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE OLIVEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu em 14/06/2018, sem manifestação, o prazo para a 

executada efetuar o pagamento do débito, apesar de intimado através de 

carta, cujo aviso de recebimento fora juntado aos autos na data de 

11/06/2018, portanto encaminho os autos para intimação da parte 

exequente manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 269203 Nr: 185-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ARAPUTANGA-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDIA INFORMATICA, ANTONIO MESSIAS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, considerando que a complementação de fl. 25v.º foi solicitada 

para pagamento de diligências já realizadas pela oficiala e não para atos 

futuros, tendo ela, inclusive, já devolvido o mandado em razão da não 

indicação de bens, intimo a requerente para indicá-los ou manifestar-se 

acerca do prosseguimento da missiva, no prazo de 5 dias, advertindo-a de 

que, caso não haja manifestação no prazo de 30 dias, a missiva será 

devolvida, conforme prevê o artigo 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 111834 Nr: 2049-51.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDEMIRO JOSE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, gustavo r. goes - OAB:56918, SADI BONATTO - 

OAB:10011/PR

 Certifico que, decorreu em 16/2/18, sem manifestação das partes, o 

prazo para eventual recurso contra a decisão de fl. 561, apesar de 

intimadas através de DJE n.º 10183, publicado na data de 23/1/18. 

Certifico ainda que, consultando o site do TJMT, não existe decisão em 

eventual agravo de instrumento, suspendendo a ordem de liberação. 

Sendo assim, cumpri com o disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ, 

conforme determinação exarada no Ofício Circular n.º 

41/2018/GJAUX-PRES.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 164818 Nr: 3008-46.2014.811.0055

 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: LEONARDO SCHMITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, BASF S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987/MT, WELLINGTON RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:OAB/SP 309.229, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - 

OAB:5897-A/MT, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP

 Autos nº: 164818.

 Vistos,

 Diante da manifestação da requerida Basf às fls. 890/892 informando que 

não houve a celebração do acordo, intimem-se as partes para 

apresentação dos memoriais finais, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

conforme já determinado no item “d” às fls. 871-vº.

Por outro lado, quanto ao pedido de revogação da tutela antecipada que 

suspendeu a exigibilidade da cédula de produto rural nº 054/2013, entendo 

que a alegação de que o autor não procedeu com a devolução do acordo 

assinado, por si só, não é capaz de alterar a situação fática anteriormente 

verificada.

 Ademais, ressalto que a mera proposta de acordo formulada pelo autor 
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em audiência não enseja o reconhecimento dos fatos.

Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da tutela antecipada 

anteriormente concedida.

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.: 111064 Nr: 1271-81.2009.811.0055

 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: CARLOS FARIAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT

 Autos nº. 285044.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Carlos Farias Ribeiro 

em desfavor de Oi S.A., visando o recebimento de valores referente à 

condenação por indenização por danos morais e honorários de 

sucumbência, conforme fls. 298/299.

 É o necessário à análise e decisão.

 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 14/08/2008

Data da sentença 28/07/2017

Data do acórdão 07/02/2018

Dato do trânsito em julgado 07/03/2018

 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 2008, 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 
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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.

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, indefiro o pedido de cumprimento de sentença 

formulado às fls. 298/299, devendo o crédito ser habilitado no juízo 

universal.

 Caso solicitado, desde já, defiro a expedição de certidão para fins de 

habilitação dos créditos objeto dos autos.

 Após, arquive-se.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 167177 Nr: 7166-47.2014.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO HORN, CELIA JONER HORN, SALDI HORN, 

ELENIR TERESINHA HOCHEIDT HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI 
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ADVOGADOS ASSOCIADOS, PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE SANCHES 

DA COSTA - OAB:12989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Autos nº: 167177.

 Natureza: Embargos à execução.

 Embargantes: Tarcísio Horn e outros.

 Embargados: Araújo de Oliveira e Jambiski Advogados Associados e 

outro.

Vistos,

 Trata-se de Embargos à execução opostos por Tarcísio Horn, Celia Joner 

Horn, Saldi Horn e Elenir Teresinha Hocheidt Horn em face do Araújo de 

Oliveira e Jambiski Advogados Associados e Pericles Landgraf Araújo de 

Oliveira, todos devidamente qualificados.

Realizados alguns atos processuais, a parte embargante às fls. 261/267 

informou que houve composição com a parte embargada e pugnou pela 

homologação do 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.

Custas remanescentes, se houver, pela parte embargante, conforme 

pactuado.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 01 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165587 Nr: 4353-47.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO HORN, CELIA JONER HORN, SALDI 

HORN, ELENIR TERESINHA HOCHEIDT HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Autos nº: 165587.

 Vistos,

 Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado às fls. 365/369.

Determino a suspensão da presente ação até a data de 15/08/2018 (data 

determinada para pagamento da segunda parcela do acordo), o que faço 

com fundamento no artigo 313, inciso II, c/c artigo 922 do Código de 

Processo Civil.

Decorrido este prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 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.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 01 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284815 Nr: 12927-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONORA DE CARVALHO REINERS, JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, 

CARLA REGINA APARECIDA DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.11, no prazo de 05 (cinco)dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140515 Nr: 11078-57.2011.811.0055

 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: JENIVALDO SOARES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Autos nº. 140515.

Vistos,

Intime-se a instituição financeira, nos termos do art. 513, §1º e art. 537, 

ambos do Código de Processo Civil, para que em 15 (quinze) dias, cumpra 

a obrigação assumida, consistente na baixa do gravame do veículo objeto 

dos autos, sob pena de multa no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), 

por dia de descumprimento, limitando-se à quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a ser revertida em favor do autor.

 Por fim, procedam-se às retificações necessárias tendo em vista que o 

feito passou à fase de cumprimento de sentença.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 31 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125717 Nr: 4709-81.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES 

GIMENEZ, MARCO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IREVALDO GUTIERRES GIMENEZ 

- OAB:75142/SP, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, 

MAYRA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENES ORCHEL - 

OAB:9400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT

 Autos n.º 125717.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 1.188/1.190, autorizo a inclusão de Ativos S/A 

Securitizadora de Créditos Financeiros no polo passivo da demanda, 

devendo ser realizadas as retificações necessárias junto ao cartório 

distribuidor e capa dos autos

Após a retificação acima, determino que seja esta intimada para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da petição de acordo às fls. 

1.181/1.184, sob pena de homologação.

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.: 284316 Nr: 12497-68.2018.811.0055

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 187 de 571



 PARTE AUTORA: JOSE RICARDO DE SANTIS GUEDES JUNIOR, JOSE 

RICARDO DE SANTIS GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

NACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 284316.

 Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido de tutela 

de urgência ajuizada por José Ricardo de Santis Guedes, representado 

por José Ricardo de Santis Guedes Junior em face de CNF – 

Administradora de Consórcios Nacional, todos devidamente qualificados 

nos autos.

 Alega a parte autora, em resumo que no dia 09 de março de 2018 firmou 

junto a empresa requerida um acordo objetivando o fim da lide existente 

entre as partes (processo nº 1030438-80.2017.8.26.0071, o qual 

tramitava na Comarca de Bauru/SP).

Aduz que, conforme estipulado no citado acordo o SERASA/SPC iria ser 

oficiado para proceder a baixar do nome do requerente, todavia, até o 

presente momento isso não aconteceu.

Diante desses fatos, requer a antecipação de tutela para compelir a 

empresa requerida a excluir dos órgãos de proteção ao crédito o nome do 

autor, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização 

no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e pela 

inversão do ônus da prova.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 19/37.

 É o necessário à análise e decisão.

 As tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações trazidas pelo 

Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte autora requereu a concessão da tutela de urgência de 

forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para compelir 

a empresa requerida a excluir seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a parte autora não juntou o 

contrato de alienação fiduciária que originou a ação de busca e apreensão 

(processo nº 1030438-80.2017.8.26.0071), o qual alega ser o originário da 

negativação financeira em seu nome, bem como realça-se que o acordo 

juntado às fls. 26/29 não está assinado pela requerida, de modo resta 

prejudicada a verossimilhança nas alegações de que o mesmo pôs fim ao 

litigio citado, visto que ainda não há nos autos cópia da sentença em que o 

mesmo fora homologado.

Ademais, foi possível averiguar que no citado acordo o valor da causa 

pactuado foi de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais) para fins de 

quitação integral do contrato, valor esse que não se equivale ao valor 

negativado, conforme apresentado às fls. 33.

Outrossim, o documento de fls. 33 não faz referência de qual contrato se 

originou a negativação financeira em nome do autor, razão esta que 

dificulta relacionar o débito pendente com a obrigação assumida.

Assim, valendo-me de cognição sumária, entendo que não estão 

preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela 

postulada, razão pela qual, não estando demonstrada a ilegalidade da 

inscrição do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito.

Dessa forma, como a parte requerente, salvo melhor juízo, não preencheu 

os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, notadamente a probabilidade do direito, entendo que deve ser 

indeferida a tutela satisfativa requerida.

 Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência 

dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 11 

de setembro de 2018, às 13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, deixo de inverter o ônus probatório, por reputar não demonstrada 

a verossimilhança das alegações.

 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.: 252083 Nr: 18449-62.2017.811.0055

 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: REGINALDO JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 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: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Autos nº: 252083.

 Vistos,

 Não existem preliminares a ser analisadas, nem questões processuais 

pendentes, sendo as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro 

o processo saneado.

 Quanto às provas, verifico que a parte autora, às fls. 144, requereu a 

produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

testemunhal, bem como a produção de prova pericial. A parte requerida, 

às fls. 145, postulou pela prova pericial.

 Contudo, entendo que as provas acima pleiteadas são desnecessárias, 

uma vez que os documentos já juntados nos autos se apresentam 

suficientes para comprovar os fatos que as partes pretendem demonstrar 

com as provas oral e pericial.

 Com efeito, a prova oral postulada pela parte autora se mostra totalmente 

dispensável diante dos fatos já trazidos na inicial e dos documentos 
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juntados.

 Do mesmo modo, a prova pericial postulada tanto pela parte autora quanto 

pela parte requerida também pode ser dispensada, diante do documento 

médico juntado às fls. 34. Nesse sentido, a jurisprudência já decidiu:

“PLANO DE SAÚDE. CASSI. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. PROVA 

SUFICIENTE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. INDICAÇÃO. 

NEGATIVA DE COBERTURA. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Enquanto destinatário das provas, cabe ao juiz indeferir as provas que 

repute inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia dos autos. 

De outro lado, é desnecessária a realização de prova pericial quando já 

houve a apresentação de prova documental (laudo médico) em juízo o qual 

foi acolhido pelo magistrado em suas razões de decidir.

2. O relatório médico que encaminha o paciente para tratamento domiciliar 

é suficiente à comprovação de sua necessidade.

3. A Resolução Normativa n.º 211/10 da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar, prevê em seu artigo 13 a obrigatoriedade de fornecimento de 

internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, 

independentemente de previsão contratual, sempre que esse serviço for 

oferecido pela seguradora.

4. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJDF. Acórdão n.951838, 20150110083315APC, Relator: Gislene Pinheiro, 

Revisor: J.J. Costa Carvalho, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 

29/06/2016, Publicado no DJE: 06/07/2016. Pág.: 331/363).

 “PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Tratamento em regime 

de "home care". Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia médica 

desnecessária. Documentação médica que atesta a necessidade de 

tratamento da autora em regime de "home care". Súmula nº 90 do TJSP. 

Sentença mantida. Recurso Desprovido”. (TJSP; Apelação 

1003902-23.2015.8.26.0032; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão 

Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 17/06/2016; Data de Registro: 17/06/2016).

 Nessa esteira, o TJMT também já decidiu:

“MEDIDA CAUTELAR – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MÉDICOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – REJEIÇÃO – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – NEGATIVA 

DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR 

– RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - RESPALDO 

JURISPRUDENCIAL – DESPROVIMENTO. Não configura o cerceamento de 

defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são 

suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a 

lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não 

cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de 

matéria eminentemente afeta à prova produzida. Na esteira do 

entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a 

fornecer assistência domiciliar necessária quando assumem 

contratualmente a cobertura para atendimento hospitalar, por ser aquela 

uma extensão do tratamento acobertado, ainda mais considerando a 

recomendação médica, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a 

ser protegido, de modo que a recusa no atendimento mostrou-se indevida, 

ensejando a reparação do dano correlato”. (TJMT. Ap 28172/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016).

 Portanto, pelos fundamentos acima esposados e com fulcro no art. 370 

do Código de Processo Civil, indefiro os pedidos de produção de prova 

oral e pericial postulada pelas partes.

 Por outro lado, entendo ser necessária a produção de prova documental 

pela parte requerida, a fim de que demonstre o valor do dano material.

 Conforme ressaltou a parte autora na inicial, naquela ocasião ainda não 

era possível demonstrar exatamente os valores gastos com o tratamento. 

No entanto, considerando que a liminar foi concedida e que os serviços de 

home care passaram a ser prestados pela parte requerida, entendo já ser 

possível a demonstração do valor do dano material.

 Desse modo, considerando que o juiz é o destinatário das provas, 

determino de ofício a produção de prova documental e determino ainda a 

intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar o valor 

exato do dano material postulado, juntando os respectivos documentos 

comprobatórios.

 Com a juntada dos documentos acima, intime-se a parte requerida para, 

no prazo de 15 dias, manifestar-se.

 Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 25 de julho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274218 Nr: 4433-69.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO ANTONIO DOMINGOS, JDC.FRUTAL-MG 2ª 

VARA CIVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICE LANE LEALI NUNES VESPUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO ANTONIO DOMINGOS - 

OAB:41839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.12, no prazo de 05 (cinco)dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 254588 Nr: 20342-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Autos nº: 254588.

Natureza: Cumprimento de sentença provisório.

Exequente: Ministério Público Estadual.

Executado: Banco Bradesco S.A.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Banco Bradesco S.A., 

visando o recebimento do valor de R$ 2.000,00, referente à multa diária 

arbitrada na ação civil pública nº 14536-14.2013.811.0055 – Cód. nº 

162834.

 Às fls. 176 foi determinada a emenda à inicial para que o Ministério Público 

comprovasse que o recurso de apelação interposto pela parte executada 

não está dotado de efeito suspensivo.

 O Ministério Público apresentou emenda à inicial às fls. 177/178, juntando 

os documentos de fls. 179/186.

 A inicial foi recebida às fls. 187, sendo determinada a intimação da parte 

requerida para pagar o débito em 15 dias.

 Diante da ausência de pagamento voluntário do valor exequendo, às fls. 

195/199 foi realizado o bloqueio de ativos financeiros da parte executada, 

sendo ainda determinada sua intimação para se manifestar acerca do 

bloqueio, nos termos do art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil.

 Às fls. 200/201 a parte executada compareceu aos autos requerendo a 

extinção do presente cumprimento provisório de sentença, bem como o 

desbloqueio dos valores constritos via Bacenjud, sob a alegação de que a 

multa cominatória aplicada em ação civil pública não pode ser executada 

provisoriamente, nos termos do art. 12 da Lei de Ação Civil Pública.

 O Ministério Público Estadual às fls. 209/216 ressaltou a possibilidade de 

execução provisória da multa, pugnando pelo prosseguimento da ação, 

com a reversão do valor bloqueado ao fundo previsto no art. 13 da Lei nº 

7.347/85.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 A controvérsia cinge-se a respeito da possibilidade de cumprimento 

provisório da multa cominatória imposta à parte executada, em caso de 

descumprimento da obrigação judicial assinalada na ação civil pública.

 A ação civil pública tem regramento próprio previsto na Lei nº 7.347/85, 

sendo que, em relação a multa cominatória, o art. 12, § 2º estabelece o 

seguinte:

 “Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação 

prévia, em decisão sujeita a agravo.

[...]

§ 2º A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 189 de 571



em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em 

que se houver configurado o descumprimento”.

 Assim, embora o Código de Processo Civil em seu art. 537, § 3º autorize o 

cumprimento provisório da multa cominatória, a Lei de Ação Civil Pública 

expressamente condiciona sua execução ao trânsito em julgado da 

decisão favorável ao autor.

 Logo, as disposições previstas no Código de Processo Civil, que possui 

cunho geral e supletivo, não podem ser aplicadas no presente caso, pois 

contrariam o regramento previsto na Lei Especial da Lei de Ação Civil 

Pública, conforme estabelece o art. 19 da Lei 7.347/85, in verbis: 

“Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Processo 

Civil, aprovado pela Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que 

não contrarie suas disposições”.

 Ademais, essa questão já foi enfrentada pelo STJ, que entendeu ser 

necessário o trânsito em julgado da sentença para a execução provisória 

da multa cominatória aplicada em ação civil pública, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINADA 

LIMINARMENTE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO 

LEGAL. ART. 12, § 2o. DA LEI 7.347/1985. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. Agrava-se da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial 

interposto pelo MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA, com fundamento 

na alínea a do art. 105, III da Constituição Federal, no qual se insurge 

contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 

assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO CIVIL PUBLICA. 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE MENOR USUÁRIO DE CRACK. DECISÃO 

MANTIDA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. 1- Merece ser mantida a decisão 

agravada que manteve a internação compulsória e aplicação de multa e 

bloqueio de verba pública, quando comprovado que a dependência 

química do menor, usuário de crack, colocava em risco a sua vida. 2- 

Inexistindo fato novo capaz de conduzir o julgador a nova convicção, 

merece ser negado provimento ao agravo regimental. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME 

(fls. 517).

 2. Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fls. 549).

3. No Recurso Especial, a parte recorrente aponta violação dos art. 12, § 

2o. da Lei 7.347/1985, sob o argumento, em síntese, de que não é possível 

a execução de multa por descumprimento de obrigação de fazer fixada 

liminarmente antes do trânsito em julgado (fls. 560).

4. Sobreveio juízo negativo de admissibilidade do Recurso Especial (fls. 

604/605), o que ensejou a interposição do presente Agravo (fls. 615/617).

5. É o breve relatório.

6. Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de execução 

provisória de multa em Ação Civil Pública.

7. De início, cumpre ressaltar que, nos termos do que decidido pelo 

Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 

(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser 

exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado Administrativo 2).

8. No mais, a divergência quanto a possibilidade de executar 

provisoriamente as astreintes restringe-se aos processos individuais. A 

Ação Civil Pública, hipótese dos autos, tem regramento próprio e segue o 

disposto no art. 12, § 2º. da Lei 7.347/85. Confira-se:

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação 

prévia, em decisão sujeita a agravo.

(...).

§ 2o. A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o 

trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde 

o dia em que se houver configurado o descumprimento.

9. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem destoa da 

jurisprudência desta Corte, segundo a qual a multa cominada liminarmente 

em Ação Civil Pública só pode ser objeto de execução após o trânsito em 

julgado da decisão favorável ao autor. A propósito:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

DEFERIMENTO. ANTECIPAÇÃO. EFEITOS. TUTELA. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. DESCUMPRIMENTO. ESTIPULAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. 

PRETENSÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DESCABIMENTO. VEDAÇÃO. 

LACP. VIOLAÇÃO. NORMAS FEDERAIS. CPC. CARÊNCIA. 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

INATACADA. SÚMULA 283/STF. 1. O Tribunal a quo decidiu, com enfoque 

nos arts. 11 e 12, § 2o., da Lei 7.347/1985, que a execução de multa 

arbitrada liminarmente em ação civil pública, para efeito de compelir ao 

cumprimento de obrigação de fazer, é condicionada ao trânsito em julgado 

da decisão favorável ao autor. 2. Dada essa configuração, o recurso 

especial que indica a violação aos arts. 475-J, 475-N e 475-O do CPC 

padece da falta de prequestionamento e de impugnação à fundamentação 

legal utilizada no decisório, atraindo o óbice das Súmulas 211/STJ e 

283/STF, respectivamente. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no 

REsp. 1.426.875/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 

10.3.2015).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE 

CONDICIONADA À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 12, § 2o., LACP. 1 - 

Contagem em dobro do prazo recursal quando os litisconsortes tenham 

diferentes procuradores (art. 191 do CPC). 2 - A exigibilidade da multa 

cominada liminarmente em ação civil pública fica condicionada ao trânsito 

em julgado da decisão final favorável ao autor (art. 12, § 2o., da Lei 

7.347/85). 3 - Decisão embargada reconsiderada e agravo interno provido 

(EDcl no AgRg no REsp. 756.224/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, DJe 4.10.2011).

10. Diante do exposto, dá-se provimento ao Agravo em Recurso Especial 

do MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA.

11. Publique-se.

12. Intimações necessárias”. (Agravo em Recurso Especial nº 810.019 - 

GO (2015/0268336-9). Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 08/08/2017. 

Brasília (DF), 30 de junho de 2017).

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO. ANTECIPAÇÃO. 

EFEITOS. TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. 

ESTIPULAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. PRETENSÃO. EXECUÇÃO 

PROVISÓRIA. DESCABIMENTO. VEDAÇÃO. LACP. INEXISTÊNCIA. 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INADEQUADA. MERO JULGAMENTO 

CONTRÁRIO. INTERESSES DA PARTE. VIOLAÇÃO. NORMAS FEDERAIS. 

CPC. CARÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INATACADA. SÚMULA 283/STF. RECURSO 

ESPECIAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.DECISÃO

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso especial 

com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição da 

República, contra o acórdão prolatado pelo Eg. Tribunal de Justiça da 

mesma unidade federativa, assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MULTA COMINATÓRIA -- 

ARTIGO, 12, §2º DA LEI 7.345/85 - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - INCABÍVEL 

- RECURSO PROVIDO. A teor do § 2º, do art. 12, da Lei n. 7.347/85, 

incabível a execução provisória de multa cominatória arbitrada na decisão 

que defere a liminar em sede de ação civil pública, eis que o trânsito em 

julgado da decisão final favorável à parte autora é condição de 

exigibilidade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0180.12.003338-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

14/05/2013, publicação da súmula em 27/05/2013).

O Tribunal a quo retratou a controvérsia como ação civil pública no curso 

da qual houve o deferimento de medida liminar para o cumprimento de 

determinada obrigação de fazer, juntamente com multa cominatória.

Uma vez inadimplida a obrigação, o Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais pleiteou a execução provisória da "astreinte", o que, não obstante 

tenha sido deferido pelo juiz da causa, foi reformado no acórdão 

impugnado, ao fundamento de que os arts. 11 e 12, § 2.º, da Lei 

7.347/1985, expressamente condicionam essa execução ao trânsito em 

julgado da decisão favorável ao autor.

Assim entendendo, acolheu a exceção de pré-executividade para 

extinguir o processo executório.

O Ministério Público mineiro recorre mediante alegação preliminar de 

negativa de vigência ao art. 535 do CPC, porque não examinado o princípio 

da efetividade do processo do qual decorreria a aplicação analógica do 

art. 475-O do CPC.

No mérito, imprecou a violação aos arts. 475-J, 475-N e 475-O do CPC.

Contrarrazões em e-STJ fls. 337/345.

Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso especial, 

a fim de possibilitar o prosseguimento da execução provisória (e-STJ fls. 

369/374).
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É o relatório.

O recurso especial é manifestamente inadmissível.

Como dito antes, tratava-se da execução provisória de multa cominatória 

estabelecida em decisão liminar, o Tribunal a quo acolhendo objeção à 

executividade da demanda porque, a teor dos arts. 11 e 12, § 2.º, da Lei 

7.347/1985, a multa aludida somente será exigível se e quando sobrevier 

sentença de mérito favoravelmente ao autor da ação civil pública.

Na ocasião do julgamento do agravo de instrumento, pontuou também que 

a existência de regime legal próprio da ação civil pública autorizava a 

inaplicação das disposições do Código de Processo Civil, forte no art. 19 

da Lei 7.347/1985. Confira-se (e-STJ fls. 295/296):

[...]

Tem-se, portanto, que o trânsito em julgado da sentença condenatória é 

condição para que a multa arbitrada liminarmente possa ser exigida do 

requerido. Não se desconhece o dissenso jurisprudencial, inclusive no 

âmbito do c.STJ, quanto à possibilidade de execução provisória da multa 

aplicada liminarmente, descompasso este, no entanto, adstrito aos 

processos individuais, regulados pelo CPC, o que não retrata a situação 

em tela. Conforme discorrido, a Lei de Ação Civil Pública prevê tanto a 

"astreinte" como a multa liminar, o que afasta a aplicação do regramento 

estabelecido no Código de Processo Civil, de cunho geral e supletivo 

frente à Lei Especial (art. 19 da Lei 7.347/85).

Destarte, a teor do § 2º, do art. 12, da Lei n. 7.347/85, incabível a 

execução provisória de multa cominatória arbitrada na decisão que defere 

a liminar em sede de ação civil pública, eis que o trânsito em julgado da 

decisão final favorável à parte autora é condição de exigibilidade.

Vale frisar que a alegação de descumprimento das obrigações fixadas 

liminarmente deve ser considerada como marco inicial para a cobrança da 

multa lançada em sede liminar, não servindo, contudo, para dotar a 

decisão liminar do requisito de exigibilidade que propicie a deflagração do 

procedimento executório (art. 586 c/c 618, I, do CPC).

Isso posto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para acolher a exceção de 

pré-executividade e, por conseguinte, extinguir o processo, com 

fundamento no artigo 267, IV, do CPC.

Pois bem, a transcrição serve para descaracterizar a premissa da 

nulidade do acórdão por violação ao art. 535 do CPC, porque fulcrada na 

ausência de debate sobre o princípio da efetividade do processo, cuja 

relevância autorizaria, por via de consequência, a aplicação de diversos 

normativos do CPC.

A questão, como dito antes, é que o Tribunal expressamente salientou que 

a aplicação das normas gerais do CPC aos feitos que tramitam sob a égide 

da Lei 7.347/1985 há de ocorrer apenas supletivamente, isto é, como 

forma de colmatação de eventual omissão legal, o que não havia para o 

caso concreto porque a disciplina sobre exigibilidade da multa cominatória 

era integralmente feita na Lei da Ação Civil Pública (LACP).

Nesse eito, uma vez que o debate sobre o princípio da efetividade do 

processo tem como finalidade o exame da possibilidade de aplicação 

analógica do art. 475-O do CPC, mas o Tribunal a quo, por outro lado, 

expressamente afastou a incidência das regras gerais do CPC, disso 

resulta que houve meramente o julgamento em sentido contrário aos 

interesses da parte, o que impede se reconheça a pecha da prestação 

jurisdicional inadequada, forte em nossa jurisprudência, de que cito o 

AgRg no REsp 1.262.411/PB (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 01/10/2013), o AgRg no 

AREsp 357.187/RJ (Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 

10/09/2013, DJe 02/10/2013), os EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

318.640/DF (Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 

03/09/2013, DJe 17/09/2013) e o AgRg no REsp 1.089.753/RS (Rel. 

Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 06/08/2013, DJe 

02/09/2013).

Quanto ao mérito, a controvérsia foi decidida exclusivamente com 

supedâneo nos arts. 11 e 12, § 2.º, do CPC, o que se impõe reconheça, 

por um lado, a carência de prequestionamento quanto às teses vinculadas 

aos arts. 475-J, 475-N e 475-O do CPC e, por outro, a ausência de 

impugnação à fundamentação legal do acórdão, vez que os preceitos da 

LACP não foram vergastados na petição do apelo extremo.

Incidência, portanto, das Súmulas 211/STJ e 283/STF.

Dito isso, nego seguimento ao recurso especial.

Publique-se. Intimem-se”. (Recurso Especial nº 1.426.880 - MG 

(2013/0417182-4). Ministro: Mauro Campbell Marques, 17/03/2015).

Desse modo, considerando que a sentença ainda não transitou em 

julgado, nos termos do que dispõe o § 2º, do art. 12 da Lei nº 7.347/85, 

forçoso reconhecer que a multa cominatória objeto do presente 

cumprimento de sentença não possui condição de exigibilidade, devendo, 

portanto, ser extinta a presente ação, com o consequente cancelamento 

da indisponibilidade de ativos financeiros de fls. 196/199.

 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.

 Deixo de fixar honorários advocatícios, na medida em que o autor da ação 

é o Ministério Público, consoante dispõe o art. 18 da Lei nº 7.347/85.

 Procedo o desbloqueio dos valores constritos via BACENJUD.

 P. R. I. C.

 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.: 211239 Nr: 3028-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROFITO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO VENTURA, DARLI SEIBERT 

VENTURA, JACS TADEU VENTURA, IOLANDA CASAGRANDE VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883/MS, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - OAB:10071

 Autos nº: 211239.

 Vistos,

 Luiz Roberto Ventura e outros, às fls. 91/92, opuseram embargos de 

declaração com efeitos infringentes em face da sentença de fls. 86/84, 

alegando a existência de contradição, sob o argumento de que a prova 

escrita representativo da divida é apenas a confissão de dívida e não a 

CRP, alegando que a confissão de dívida não pode ser desconsiderada.

 Assim, requereram o acolhimento dos presentes embargos à execução 

para se acolher a omissão e extinguir a ação monitória por falto de 

documento hábil a propositura da ação, qual seja, a fata de assinatura da 

confissão de dívida.

 A parte embargada se manifestou às fls. 95/101, pugnando pela rejeição 

dos embargos de declaração, em razão de não existir o vício apontado.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 143).

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, haja vista a nítida pretensão da parte embargante de rediscutir 

a matéria já decidida, sendo certo que os embargos de declaração não se 

prestam a esta finalidade, mas tão somente ao saneamento dos vícios 

previstos no art. 1022 do CPC, vícios estes inexistentes na decisão 

embargada.

 A sentença embargada já enfrentou a matéria objeto dos embargos, não 

existindo nenhuma contradição, mas apenas inconformismo da parte 

embargante com o que foi decidido.

 Com efeito, a irresignação da parte com o que foi decidido não pode ser 

objeto de embargos de declaração, devendo a parte embargante se valer 

do meio processual adequado para buscar a reforma da decisão, se o 

caso.

 Nesse sentido, o TJMT já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – 

INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - 

CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não 

constatadas a omissão e a contradição indicadas, mas sim o propósito de 

rediscutir o mérito. Não evidenciada a má-fé do embargante, a multa a que 

se refere o artigo 81 do CPC é indevida. Verificado o caráter meramente 

protelatório, aplica-se multa em percentual sobre o valor atualizado da 

causa (art. 1.026, §2º, do CPC). (ED 33402/2018, Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018).

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 91/92, por 

inexistir o vício apontado.
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 Intimem-se.

 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.: 233516 Nr: 22315-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERIEMA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA, JURACI 

CANDIDA SOBRINHO, EMANUELLE CANDIDA SOBRINHO, ANTONIO 

ROBERTO SOBRINHO JUNIOR, RAFAEL CANDIDO SOBRINHO

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

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão parcialmente positiva do oficial de justiça de fls. 50/51, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Certifico ainda que, para no prazo de 05 (cinco) dias, a 

parte requerente efetue o pagamento do importe de R$ 1.812,88 (hum mil 

oitocentos e doze reais e oitenta e oito centavos), referente à 

complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça WILSON 

CÉSAR ROSA, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de 

J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 184931 Nr: 2610-65.2015.811.0055

 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: HILDO ALVES CAETANO, ROSA ZANARDI CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com este panorama probatório, revogo, a medida liminar de páginas 

76/76v, nos termos do disposto no artigo 1.012, parágrafo primeiro, inciso 

V do NCPC e julgo IMPROCEDENTE o pedido inaugural formulado pelo SR. 

HILDO ALVES CAETANO em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO.DETERMINO que o autor, por intermédio de seu representante 

legal, procure a Secretaria Municipal de Saúde de Tangará da Serra, 

munido dos documentos pessoas, cartão SUS e prescrições médicas, 

para efetivação cadastral no Programa de Atendimento Domiciliar 

municipal.Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Deixo de Condenar 

o requerido em custas e honorários.Ciência ao Ministério Público.P. R. I. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Tangará da Serra - MT, 30 de julho 

de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 276905 Nr: 6494-97.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CIRIA APOLINARIO DA SILVA, FABIANA MARTINS 

SOARES

 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: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim considerando que a presente ação tinha como escopo compelir o 

requerido a realizar o tratamento médico-hospitalar adequado ao autor, e 

que o procedimento foi realizado por outros meios, conforme consta nos 

autos, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento nos artigos 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil.Sem Custas.Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se em definitivo os autos, com as devidas cautelas de 

praxe. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.Tangará da Serra, 27 de julho 

de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 62936 Nr: 4451-76.2007.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON MARQUES DOS SANTOS-ME, 

JACKSON MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE CARLA GOMES DE 

CASTRO - OAB:10826

 Autos nº. 2007/432 – Cód. 62936

VISTOS.

1. Ante a manifestação de ambas as partes informando que houve o 

parcelamento do débito exequendo, defiro o pleito de fls. 39.

 2. Intime-se o executado para que informe a conta para levantamento. 

Após, expeça-se o competente alvará de levantamento do valor 

bloqueado e depositado as fls. 38 em favor do executado.

3. Defiro ainda a suspensão do feito pelo prazo de 3 (três) meses, 

conforme requerido pelo exequente as fls. 41, devendo o processo 

aguardar em Cartório.

4. Transcorrido o prazo de suspensão, intime-se o requerente para, em 10 

(dez) dias, requere o que entender de direito nos autos.

 Intime-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 30 de julho de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 139908 Nr: 10428-10.2011.811.0055

 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: FRANCISCO GONÇALVES DE CAMPOS

 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 legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ , e tendo em vista o decurso do prazo estipulado no 

agendamento de fls.106/107, intimo a parte autora para que colacione ao 

feito o resultado do pedido administrativo sob enfoque nos autos, no prazo 

legal.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 160641 Nr: 10670-95.2013.811.0055

 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: CDSDS, ROSALINA CANAVARROS SABINO

 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 legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ , e tendo em vista o decurso do prazo estipulado no 

agendamento de fls.114/121, intimo a parte autora para que colacione ao 

feito o resultado do pedido administrativo sob enfoque nos autos, no prazo 

legal.
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Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 213152 Nr: 4636-02.2016.811.0055

 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): TOMIKO NAKAGAVA SHIRAISHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO JORLANDO 

JÚNIOR - OAB:11.129/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 Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 6299 Nr: 147-83.1997.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA ROSA COMÉRCIO E REPR LTDA, 

OSNEY VICENTINI, CÍCERO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGIILO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:PP, Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:4904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO PAULO DE OLIVEIRA 

MEDEIROS - OAB:2.949

 Certifico que, em razão da penhora frutífera nestes autos (Renajud), 

consoante termo de penhora de fls.205/208, intimo o executado, na 

pessoa de seu advogado para, no prazo legal, querendo, ofertar 

impugnação, de conformidade com a decisão proferida no dia 04/12/2017 

(fl. 204).

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 133990 Nr: 4001-94.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIPE CANDIDA TANAZIO, VALMIR DA SILVA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 279156 Nr: 8364-80.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN NEVES DOS SANTOS, FABIO NEVES DOS 

SANTOS, FABIANE NEVES DOS SANTOS, ELANE NEVES DS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 164824 Nr: 3021-45.2014.811.0055

 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: DIRCE DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 118411 Nr: 8395-18.2009.811.0055

 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: ADILSON MARTINS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 154171 Nr: 2804-36.2013.811.0055

 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 DENISE SANTANA

 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, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 144662 Nr: 4287-38.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTIBA ADM. PART. E EMPREENDIMENTOS 

COMERCIAIS LTDA, JOÃO ETORE GABRIEL, AGROVERDI S/A MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS, PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

HAMILTON SEBASTIÃO FARINAZZO, DORIVAL DUTRA DA SILVA, 

ITABENS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208972/SP

 Execução Fiscal

 Processo nº 4287-38.2012 (Cód. 144662)

VISTOS, ETC.

Defiro a intimação pelo correio, com AR (aviso de recebimento), devendo o 

mesmo ser expedido no endereço constante nos autos à fl. 94.

Após, manifeste-se o exequente em prosseguimento.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 207879 Nr: 306-59.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO WAGNER ZAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Antônio 

Wagner Zago em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A, objetivando o recebimento de valores fixados na sentença de fls. 

153/156, com a majoração dos honorários sucumbenciais no acórdão de 

fls. 188/196.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 205/209).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 221103 Nr: 10986-06.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYKON JESSE BARBIERI DE CAMARGO, ALUG 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DA SILVA RONDON

 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:

 Vistos,

Considerando-se o pedido retro, defiro a pesquisa de veículos em nome 

dos executados via sistema RENAJUD, a qual restou frutífera, consoante 

extrato anexo, com a localização de um veículo em nome da executada.

Extrai-se do extrato de restrições do Renajud que o veículo JTA Suzuki 

placa: QBI1949 a existência de restrição de alienação fiduciária, conforme 

extrato anexo.

Por conseguinte, intime-se o exequente para que se manifeste 

expressamente quanto ao interesse ou não na penhora do veículo 

localizado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em caso de manifestação contrária, deverá o exequente se manifestar 

quanto ao interesse no prosseguimento do feito, em igual prazo.

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 exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 230752 Nr: 19228-51.2016.811.0055

 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: CREMILDA FERREIRA DE OLIVEIRA, SERGIO REVERSE, 

APARECIDA DE FATIMA DIAS REVERSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR DANILLO RAYMUNDO DA SILVA, 

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:20011-A, DANIELE DE FARIA RIBEIRO - 

OAB:36528/GO, FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:30485/GO, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, RONALDO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 3.616, RUBIA EMANUELLA SOARES 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 16.120

 Vistos,

Intimem-se as partes para que especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir e indiquem os pontos controvertidos da demanda, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, concluso para saneamento ou eventual julgamento do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 180249 Nr: 22130-45.2014.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEPOTUBA COMUNICAÇÃO LTDA ("O JORNAL 

DO VALE"), ELIVANE SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Analisando detidamente aos autos, verifica-se que a diligência realizada 

junto ao sistema Bacenjud restou parcialmente frutífera (fl. 64).

 Contudo, a parte executada não foi intimada para se manifestar quanto ao 

bloqueio, visto que não foi localizada no endereço indicado aos autos (fl. 

78).

Assim, o executado não cumpriu sua obrigação de manter atualizados 

seus dados cadastrais, presumindo-se válida a intimação dirigida ao 

endereço declinado na exordial, consoante o entendimento do parágrafo 

único do artigo 274 do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, proceda-se o levantamento de alvará em favor do 

exequente dos valores localizados junto ao sistema Bacenjud (fl. 64), 

atentando-se aos dados bancários fornecidos, aos poderes outorgados 

na procuração e ao Provimento n.º 68/2018 do Conselho Nacional de 

Justiça.

Posteriormente, intime-se o exequente para que promova a atualização do 

débito, compensando-se os valores levantados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sendo que na oportunidade deverá indicar bens penhoráveis.

Inerte e ante o requerido de fl. 89, suspenda-se o feito, nos termos do 

artigo 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 

ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo 

de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 63488 Nr: 5007-78.2007.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A

 Vistos,

Em razão da complexidade dos cálculos apresentados pelo perito, defiro o 

pedido de dilação de prazo postulado pelo requerido à fl. 729, concedendo 

o prazo suplementar de 15 (quinze) dias, para manifestação sobre o laudo 

pericial, bem como da impugnação apresentada pelo requerente às fls. 

724/728.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me para análise e deliberação.

Com a manifestação do exequente, voltem-me para apreciação das 

impugnações.

Em caso de juntada de novos documentos ou nova impugnação aos 

cálculos pela parte requerida, deverá ser oportunizada manifestação do 

requerente, consignando o prazo de 15 dias pra resposta.

Outrossim, atente-se a senhora Gestora Judiciária para a prática dos atos 

ordinatórios já determinados em decisão à fl. 645, sobre a liberação dos 

honorários periciais pendentes desde 27/11/2017.

 Em razão da desídia, deve realizar a liberação integral dos honorários 

depositados à fl. 648 em favor do instituto de perícias, não incidindo no 

presente caso os termos do Provimento nº 68/2018 CNJ, por tratar-se de 

verba honorária devida ao perito do juízo, não havendo necessidade de 

intimação das partes para manifestação quanto a liberação dos valores.

Assim, proceda-se com o cumprimento imediato da presente 

determinação.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275951 Nr: 5636-66.2018.811.0055

 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): LUCIANA ALBERTO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. em face de Luciana Alberto 

Nascimento, objetivando o cumprimento de contrato de financiamento 

firmado entre as partes.

Contudo, a fl. 43 noticia a parte autora a realização de acordo extrajudicial 

entre as partes, pugnando pela desistência da ação.

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.

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.

Proceda-se o levantamento da restrição veicular perante o sistema 

Renajud à fl. 36.

Eventuais custas remanescentes pela autora, visto que desistente da 

ação, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280184 Nr: 9118-22.2018.811.0055

 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): EZEQUIEL ERMITA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Bradesco 

Administradora Consórcios LTDA em face de Ezequiel Ermita da Fonseca, 

objetivando o cumprimento de contrato de financiamento firmado entre as 

partes.

Contudo, à fl. 23 noticia a parte autora que compusera amigavelmente com 

a requerida, razão porque postula pela desistência da ação, nos termos 

do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Após, vieram-me os autos conclusos.

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.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

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.
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Deixo de proceder o levantamento da restrição do veículo perante o 

sistema Renajud, visto que não foi realizada qualquer constrição nesse 

sentido.

Custas finais pela autora, visto que desiste da ação, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284759 Nr: 12899-52.2018.811.0055

 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 J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO SA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco J. Safra S/A em face de Tarcisio Sa da Silva, 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. 15).

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.: 258678 Nr: 23800-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO GUTEMBERG DA SILVA 

RODRIGUES, FLAVIA CHRISTIANE DE MELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, para apresentar contrarrazões à apelação 

de fls.140/153, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265981 Nr: 29140-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEFERSON CASSIANO PANTALIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça dirigi-me ao endereço informado no r. mandado (Rua 180, 

Quadra 46, Lote 21) por diversas vezes, ocasião em que após as 

formalidades legais, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À BUSCA E 

APREENSÃO DO VEÍCULO OBJETO DESTE R. MANDADO, uma vez que 

não encontrei o bem requerido, ou qualquer indício do paradeiro da Parte 

Ré, bem como para apresentar o endereço atualizado do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 250154 Nr: 16714-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS CHIERIGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça: NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À INTIMAÇÃO DO 

EXECUTADO, JOSE CARLOS CHIERIGATTI, uma vez que, conforme 

indicado no r. mandado, diligenciei aos imóveis vizinhos ao número 1214. 

O do lado esquerdo mora a Sra. Thiele Luiza Bridi que esclareceu morar 

no local há menos de 1 ano e que não conhece a pessoa a ser intimada. O 

imóvel do lado direito está em fase de construção e o funcionário da obra, 

Sr. Juarez não reconheceu o nome do intimando como o responsável pelo 

imóvel. Já a casa de nº 1214 estava aparentemente sem moradores, bem 

como par apresentar o endereço atualizado executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279509 Nr: 8623-75.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RENATA DAMASCENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL NACIONAL UNIMED - CNU 

COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO 

RUSCHI FILHO - OAB:2225, ANTONIO ABRÃO NETO - OAB:29425, 

CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA - OAB:23.592-O, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar 

as contestações juntadas aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140136 Nr: 10698-34.2011.811.0055

 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: BENITA RIBEIRO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOMEDIO TEIXIERA BARROS, IRACI 

MESSIAS NEVES DE SOUZA, ARIE DE JESUS BERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para no prazo de 05 (cinco) dias providenciar o 

desentranhamento das peças de fls. 92/97 mediante substituição por 

cópias nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178127 Nr: 20254-55.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL, RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT, RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de expedição, no 

sentido de intimar o advogado da parte REQUERIDA MARLON FANTINEL 

para manifestar COM URGENCIA acerca da correspondência expedida 

para a intimação da requerida Marlon Fantinel, para a audi-ência designada 

para o dia 04/09/2018, as 14h00min horas, onde a correspondência foi 

devolvida já com 02 vezes ausente, DEVENDO O ADVOGADO DA referida 

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 NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 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

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da penhora Bacenjud dos valores de R$ 98,92 e R$ 65, 45, 

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).

 Intimação das Partes

 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

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da penhora Bacenjud no valor de R$ 14,60, 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).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178264 Nr: 20391-37.2014.811.0055

 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: GESSE DUQUE FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA FILHO, 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: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 Autos n. 178264

 Vistos

Recebo o pedido de cumprimento de sentença de fls. 232/234.

Procedam-se as anotações e retificações de estilo, inclusive na autuação 

e distribuição.

Após, intime-se o devedor, na pessoa de seu representante judicial, 

mediante carga dos autos, para, querendo, impugnar no prazo de 30 dais.

Não sendo apresentada impugnação ou rejeitada a mesma, 

considerando-se que o montante cobrado se trata de obrigação de 

pequeno valor, expeça-se mandado dirigido à Prefeitura Municipal de 

Tangará da Serra, na pessoa do Prefeito Municipal ou seu representante 

legal, para pagamento no prazo de 2 meses, mediante depósito judicial, 

nos termos do inciso, II, § 3 do artigo 535 do CPC, observando-se os 

termos do Provimento 11/2017 CM..

Apresentada impugnação, oportunize-se a manifestação do exequente no 

prazo de 15 dias.

Após, certifique-se e conclusos.

Tangará da Serra-MT, 1 de agosto de 2018.

 Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 237998 Nr: 5221-20.2017.811.0055

 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: AIRTON DE ANDRADE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENY DE ARRUDA R. DE 

JESUS FERREIRA - OAB:OAB/MT 14.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:OAB/MT 13.333

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, para apresentar contrarrazões à apelação de fls. 

94/105, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124262 Nr: 3262-58.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MÁRCIA CAMPOS DO NASCIMENTO, CARMEM 

CARDOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 22.347/A, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariele de Lima Muniz - 

OAB:8943-MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 ATA DE AUDIÊNCIA CÍVEL

Audiência de conciliação dia 1 de agosto de 2018, às 14:00 horas-MT

Autos nº: 124262

PRESENTES: O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara, Marcos Terencio 

Agostinho Pires, as partes acompanhadas de seus patronos.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, as partes consignaram que o muro foi 

desfeito e que o muro anterior se encontra integro, não sendo necessária 

sua reconstrução, ressaltaram que do muro que deveria ser desfeito 

permaneceram duas pontas de aproximadamente 20 cm, contudo as 

partes consignam que não possuem interesse no cumprimento de 

sentença para a retirada destes dois fragmentos, ressaltando que a parte 
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autora promoverá ela mesma a retirada destes dois fragmentos as suas 

próprias custas.

No que tange ao remanescente da execução a parte autora apresenta a 

seguinte proposta para composição: Que a parte requerida transferirá o 

domínio da área objeto da reintegração determinada nestes autos, dando 

as autoras por quitadas as obrigações objeto de do presente cumprimento 

de sentença , incluindo as verbas atinentes a condenação ao 

ressarcimento de custas e despesas processuais, com tal transferência, 

ressalvando-se, contudo, os honorários sucumbenciais atinentes a fase 

de conhecimento que permanecem pendentes em favor das advogadas 

das autoras. . Consignam que a proposta permanecerá valida por 15 dias 

e em caso de aceitação cada parte arcará com os honorários de seus 

patronos para a fase de cumprimento de sentença.

 Vistos,

Apresentada anuência conclusos para homologação, apresentada recusa 

ou decorrido o prazo de validade da proposta, conclusos para julgamento 

da impugnação. NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam, sob o ditado do MM. Juiz.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

Autoras:

Advogada da autora:

Representante da empresa requerida:

Advogado da empresa requerida:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 183332 Nr: 1410-23.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edeval da Cunha Cintra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CESAR CESTARI PENASSO 

- OAB:18427/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Intimação do autor para retirar a certidão expedida nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144503 Nr: 4116-81.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9.847-MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, VANDER 

JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 [...]Outrossim, considerando-se a informação atinente ao depósito já 

realizado pelo autor, sai o Banco do Brasil, intimado nos termos da decisão 

e fls. 327 para indicar conta para o depósito dos valores já consignado 

pelo autor. Ademais, em que a impossibilidade formal da Instituição 

Financeira incluir a autora o FRA anta a indisponibilidade dos títulos 

públicos que fazem parte do alongamento é certo que para o cumprimento 

do julgado a Instituição Financeira deverá oportunizar ao autor 

financiamento em condições equivalentes ao FRA. Assim, consigno o 

prazo de 30 dias para que a instituição financeira apresente ao Juízo 

minuta de contrato que permita ao autor o alongamento do seu débito em 

termos equivalentes ao FRA, bem como deposite em juízo no mesmo prazo 

o valor do débito atualizado, já deduzido do percentual de 20% atinente a 

taxa de adesão prevista em desfavor do fornecedor (segundo requerido), 

nos termos do inciso II, do artigo 2 da Resolução n. 35/07 do Banco Central 

do Brasil. Consigno, contudo, que a liberação dos valores devidos ao 

segundo requerido somente serão autorizados após a contratação do 

alongamento entre autor e instituição financeira requerida.Apresentada a 

minuta do contrato de financiamento , que deve observar os encargos 

previsto na resolução 35/2007, oportunize-se a manifestação do autor, no 

prazo legal.Não sendo apresentada impugnação, intime-se a instituição 

financeira para que informe com antecedência mínima de 15 dias, agência 

e data para a formalização do contrato que deve ser informado ao juízo 

para liberação dos valores devidos ao fornecedor..Presentes intimado. 

Decorrido o prazo consignado sem a manifestação da instituição 

financeira, voltem-me conclusos. NADA MAIS, encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam, sob o ditado do MM. 

Juiz.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de DireitoAutoras:Advogada da 

au to ra :Represen tan te  da  Rura l  So luções  e  Se rv i ços 

LtdaAdvogadoRepresentante do Banco do BrasilAdvogada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279510 Nr: 8625-45.2018.811.0055

 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: CEZAR ADRIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, Elisabete Rute Rieth - OAB:10301/MT, PAULA 

PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VANUSA SANTANA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação DA PARTE REQUERIDA, onde foi 

DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO “ MUDOU-SE (FLS. 48), 

devendo informar o endereço atualizado da referida requerida para fins de 

proceder a citação da mesma, informando nos autos com urgência, bem 

COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1519 Nr: 179-59.1995.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON VENDELINO WELTER, ADELAR JOARES 

BOMM, JOSÉ MÁRIO NOGEKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVROFERTIL PRODUTOS DA LAVOURA 

LTDA, ROMEU BACKES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, Paulo Fernando Schneider - 

OAB:4591/MT, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT

 Vistos,

Inviável o direcionamento nestes autos de atos executivos contra a 

executada falida, sendo ademais patente a inexistência de interesse 

jurídico para tanto, visto que o exequente já habilitou o crédito objeto desta 

execução naqueles autos, assim indefiro o pedido de fls. 559 em relação a 

penhora do crédito indicado no item B da mencionada petição.

No que tange ao item A inviável o prosseguimento da execução em 

relação ao falecido, devendo o exequente promover a regularização do 

polo passivo caso pretenda a constrição de créditos do espólio.

Assim, aguarde-se a regularização do polo passivo e então conclusos 

para nova apreciação do pedido de penhora de crédito indicado no item B 

da mencionada petição.

Outrossim, com fulcro no principio da cooperação encaminhe-se certidão 

de óbito do executado para os demais processos em que o executado 

figura como parte e ainda não fora comunicado o seu falecimento.

Por fim, oficie-se ao Juízo da Falência, solicitando-se informações sobre o 

andamento da mesma.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13313 Nr: 2307-76.2000.811.0055

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT-19.081-A, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT, SÉRVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - 

OAB:14523/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Autos: 13313

Vistos,

Primeiramente, indefiro os pedidos atinentes a nova análise da 

impenhorabilidade do imóvel rural, visto que já foi objeto de Acórdão de fls. 

337/396 nestes autos.

 No que tange a impugnação é certo que a avaliação observou os termos 

do acórdão excluindo da avaliação a residência e cercanias, sendo 

inclusive o mapa de fls. 386 claro ao identificar a área excluída de 7,8550 

há, identificando inclusive o acesso a residência do executado, razão pela 

qual também indefiro a impugnação a avaliação, homologando-a neste ato., 

consignando-se que não há qualquer justificativa para a dilação do prazo 

para manifestação sobre a avaliação do imóvel restando preclusa 

eventual impugnação da avaliação pela instituição financeira.

Assim, para o prosseguimento da execução intime-se o exequente para 

que apresente memória atualizada do débito, bem como para que indique 

leiloeiro para a realização de hasta publica ou manifeste o interesse na 

adjudicação do imóvel pelo valor da avaliação, mediante depósito da 

diferença entre o débito e o valor da avaliação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 2 de agosto de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 201319 Nr: 15744-62.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AFONSO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Vistos,

Considerando-se a existência de informações sobre o falecimento do 

executado em outos autos onde o mesmo executa créditos junto a 

instituições financeiras, diligêncie-se o Cartório nos demais feitos em que 

o executado figura como parte nesta Comarca, transladando-se eventual 

certidão de óbito para este feito, bem como para eventuais feitos onde o 

falecimento não fora comunicado, oportunizando-se a manifestação das 

partes quanto a regularização do polo passivo e pedido de conversão da 

presente execução para quantia certa.

Intimem-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 160776 Nr: 10898-70.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Impulsiono os autos para intimar a defesa do despacho " abra-se vista ao 

Ministério Público e após a Defesa para se manifestarem em 05 (cinco) 

dias e então conclusos. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 280761 Nr: 27767-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:20878/O

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação acerca do cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 285087 Nr: 13153-25.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO JOSÉ DO RIO CLARO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SUDRE LIMA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BUSS SONNENBERG 

- OAB:18.389/MT

 Autos nº: 13153-25.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 285087.

 Vistos.

1) INTIME-SE o réu Leandro Sudre Lima de Jesus acerca da audiência 

designada para se realizar no Juízo Deprecante no dia 23/08/2018, às 

14:00 horas.

2) Outrossim, DESIGNO audiência para o dia 07 de agosto de 2018, às 

14h30min, com a finalidade de interrogar o réu Leandro Sudre Lima de 

Jesus, que deverá ser INTIMADO a comparecer devidamente 

acompanhado de advogado, sob pena de revelia.

3) REQUISITE-SE o comparecimento do réu junto à Direção da Cadeia 

Pública local.

4) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

5) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 25 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 283938 Nr: 12229-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GOMES KADUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CÉSAR STEFANI - 

OAB:21.681 MT

 Autos nº: 12229-14.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 283938

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 03 de outubro de 2018, às 14h20min, para oitiva da 

testemunha de defesa Adelson Kaduch, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 25 de julho de 2018.
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Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 282159 Nr: 10756-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.COXIM-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FURTADO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDOMAR GUSTAVO DE 

LIMA - OAB:8219-B - MS, VALDEIR DA SILVA NEVES - OAB:11371/MS

 Autos nº: 10756-90.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 282159

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 03 de outubro de 2018, às 15h20min, para oitiva da 

vítima Inglis Inacio Barbosa, que deverá ser INTIMADA a comparecer, para 

o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 26 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 161209 Nr: 11647-87.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO OLIVEIRA PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Ex positis, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação penal, razão pela qual, ABSOLVO o réu Tiago 

Oliveira Pessoa, devidamente qualificado nos autos, dos fatos imputados 

pelo Ministério Público na denúncia de fls. 05/05 verso, com base no 

princípio in dubio pro reo cristalizado no artigo 386, VII do Código de 

Processo Penal, bem como no art. 155 do mesmo dispositivo, vez que não 

foram reunidas provas suficientes que ensejam em uma 

condenação.ISENTO de custas processuais.COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma dos artigos 965, inciso V, e 966, 

974, inciso IV, 1.453, inciso III, todos da CNGC.Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE aos Institutos de Identificação 

Nacional, Estadual, à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento 

inquisitorial e ao INFOSEG, acerca da presente absolvição, com sua 

respectiva motivação, a presente decisão de absolvição, nos termos dos 

dispositivos da CNGC acima citados.Também após o trânsito em julgado e, 

uma vez cumpridas todas as determinações constantes da presente 

sentença, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA 

ao Ministério Público e ao Advogado do réu Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 27 de julho de 2018.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 161103 Nr: 11478-03.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - OAB:20.022, 

MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 Assim, analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pelo réu (fls. 69/79) não configuram nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, bem como se confundem com eventuais teses de mérito, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de setembro de 2018, às 

17h30min.2.EXPEÇA-SE carta precatória á Comarca de Matupá/MT., com a 

finalidade de proceder à INTIMAÇÃO do réu acerca da audiência supra 

designada, bem como, para que o Juízo Deprecado DESIGNE dia e hora 

para proceder ao interrogatório do réu, INTIMANDO-SE ambas as partes 

acerca da deprecada. 3.INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob 

as penas da lei, as testemunhas arroladas em comum (fls. 06).4.CIÊNCIA 

ao Ministério Público e ao Advogado do réu. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Tangará da Serra, 26 de julho de 2018.Anna Paula Gomes de 

FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 254745 Nr: 20446-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID CARVALHO DO NASCIMENTO, LIZ 

KAROLINA ARECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:21128/B

 Autos nº: 20446-80.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 254745.

Vistos etc.

Trata-se de pedido de restituição de bens apreendidos, formulado pela 

defesa da ré Liz Karolina Areco às fls. 196, em que solicita a restituição 

de um aparelho de telefone celular SANSUNG, G J320MZDQ MO52 J3 

DUOS DOU, serial nº 358443075203927, que foi apreendido na residência 

da peticionária.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do 

referido pedido de restituição alegando ausecia da demonstração 

inequívoca da propriedade do objeto, alegando desconformidade como o 

que determina o artigo 120 do código de Processo Penal (fls. 206/207).

DECIDO.

A restituição de coisas apreendidas possui previsão expressa no Código 

de Processo Penal, nos artigos 118 a 124. Pertinente, destaca-se o artigo 

120, in verbis:

“A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade 

policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida 

quanto ao direito do reclamante.”

No caso em voga, apenas foi acostado documento probatório quanto à 

origem do objeto, através de nota fiscal eletrônica (fls. 197), porquanto a 

referida nota fiscal juntada nos autos não está em nome da peticionaria, 

como também não foi indicado legítimo proprietário (supostamente a 

pessoa de Nimia Acosta Vera), para que proceda com a retirada dos 

bens.

O artigo 118 do CPP preconiza:

“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas 

não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Nesse sentido, sopesando que não houve a efetiva comprovação da 

propriedade, conservando os bens como interessantes ao processo, 

deve ser mantida a apreensão, até o deslinde da demanda, ou, até não 

serem imperiosos ao processo, ou, até mesmo a comprovação efetiva de 

suas propriedades.

Ex positis, em consonância com a manifestação ministerial de fls. 206/207:

1) INDEFIRO a restituição do referido telefone celular formulado por Liz 

Karolina Areco, com fulcro no artigo 120 do Código de Processo Penal.

2) CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado da ré.

 3) No mais, 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. CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 31 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 177755 Nr: 19848-34.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERSON DOURADO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) Verifico da certidão 

de fls. 76 dos autos que o advogado constituído do réu, Dr. José Carlos 

Pereira, foi devidamente intimado para comparecer à presente audiência e 

não o fez nem justificou previamente a impossibilidade de fazê-lo. Ainda 

assim, ad cautelam, passado o horário do início da audiência, esta 

Magistrada determinou ao Estagiário que entrasse em contato telefônico 

com o telefone celular constante da petição de fls. 66/69, qual seja, 

número (65)99663-2830, contudo, tal contato restou infrutífero em razão 

de que estava fora da área de serviço ou desligado. Assim, na forma do 

art. 265 do CPP, APLICO MULTA de dez (10) salários mínimos ao 

advogado do réu, e o faço para aplicá-la no mínimo legal porquanto é a 

primeira vez que tal advogado incidiu em tal falta, perante este Juízo. 2.1) 

INTIME-SE o causídico em questão para proceder ao recolhimento da multa 

e comprovar nos autos, no prazo de trinta (30) dias, sob as penas da lei. 

3) Por outro lado, a teor do § 2º do art. 265 do CPP, NOMEIO, para o ato, o 

Defensor Público, Dr. Jorge Alexandre Felipe Viana Munduruca, a fim de 

acompanhar a oitiva das testemunhas presentes. 3) Por outro lado, uma 

vez que a precatória expedida à Comarca de Nortelândia/MT., com a 

finalidade de proceder às oitivas das testemunhas de defesa e para 

proceder ao interrogatório do réu se encontra com audiência designada 

para o dia 18/10/2018, às 13:00 horas, conforme certidão de fls. 84, após 

o retorno da deprecada aos autos, devidamente cumprida, ABRA-SE 

VISTA ao Ministério Público e, em seguida, à Defesa, para apresentação 

de memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, cada. 4) 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.: 209122 Nr: 1315-56.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVRADA APARECIDA GAETE 

- OAB:15117

 Autos nº: 1315-56.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 209122.

 Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu 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 10 de outubro de 

2018, às 17h10min.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 06).

3.1 Com relação às testemunhas investigadores de polícia, 

COMUNIQUE-SE ao superior hierárquico, conforme preconiza o artigo 221, 

§ 3º do CPP.

4. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do réu.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 21 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001900-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA ROSA CALIXTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS 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 08/10/2018, às 17h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001894-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER ANTUNES GONCALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DIAS DA GAMA OAB - MT18322/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 08/10/2018, 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: 8011611-35.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a parte Executada não comprovou nos 

autos o pagamento voluntário do débito. INTIMO a parte Exequente para se 

manifestar requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010376-62.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA CASA BAHIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA CAMPOS WICKERT OAB - RJ123468 (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a parte Executada não comprovou nos 

autos o pagamento voluntário do débito. INTIMO a parte Exequente para se 

manifestar requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010745-32.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOMITILA BEZERRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA SOUTO OAB - MT0010056A 

(ADVOGADO)

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

MARILSON MENDES RIBEIRO OAB - MT0016108A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA OAB - MT0011769A 

(ADVOGADO)
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Procedo a intimação da parte autora, para manifestar nos autos, 

requerendo o que entender por direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILLEI SILVA MATOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000110-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MITIELI REGINA ARAUJO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI OAB - MT22908/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012292-68.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR ANDRADE FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a parte Executada não comprovou nos 

autos o pagamento voluntário do débito. INTIMO a parte Exequente para se 

manifestar requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-34.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTOES S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA LETICIA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a parte Executada não comprovou nos 

autos o pagamento voluntário do débito. INTIMO a parte Exequente para se 

manifestar requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001491-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS LINO (REQUERIDO)

 

Certifico que, apesar de intimada em Audiência de Conciliação, decorreu o 

prazo sem Contestação da parte Requerida. Intimo a parte Autora, para 

querendo, impugnar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000331-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DRI METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO)

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO)

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLBENS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS CARVALHO OAB - 

MT0008852A (ADVOGADO)

 

Intimo para manifestar nos autos, requerendo o que entender por direito no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001448-47.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para efetuar o pagamento das Custas 

Processuais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-54.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE MENDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREZA GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a parte Executada não comprovou nos 

autos o pagamento voluntário do débito. INTIMO a parte Exequente para se 

manifestar requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011441-29.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para efetuar o pagamento das Custas 

Processuais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011439-59.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA COSTADELLI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para efetuar o pagamento das Custas 

Processuais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010809-03.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AQUALIFE COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALKYRIA WOLF - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA SOUTO OAB - MT0010056A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a parte Executada não comprovou nos 

autos o pagamento voluntário do débito. INTIMO a parte Exequente para se 

manifestar requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011543-51.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA BITENCOURT (REQUERENTE)

REGINA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a parte Executada não comprovou nos 

autos o pagamento voluntário do débito. INTIMO a parte Exequente para se 

manifestar requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS BASSO BENINCA (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)

 

INTIMO a Parte Reclamante para efetuar o pagamento das Custas 

Processuais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS ROBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para efetuar o pagamento das Custas 

Processuais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IONES DE ALMEIDA CAVANHA (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)

 

INTIMO a Parte Reclamante para efetuar o pagamento das Custas 

Processuais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para efetuar o pagamento das Custas 

Processuais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001282-15.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTA DA COSTA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(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 Reclamante para efetuar o pagamento das Custas 

Processuais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001284-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTA DA COSTA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(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)

 

INTIMO a Parte Reclamante para efetuar o pagamento das Custas 

Processuais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-11.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA MARCOLINA MENDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para efetuar o pagamento das Custas 
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Processuais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001588-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA ROSANA DE JESUS SANTOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (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 Reclamante para efetuar o pagamento das Custas 

Processuais, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010834-84.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE RAVAGNANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO DALEFFE (EXECUTADO)

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE OAB - MT0010707A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GLADSTON ROOGER MARINHO PILONETO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Considerando que a diligência 

foi parcialmente exitosa, intime-se o exequente para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 02 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PINTO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para efetuar o pagamento das Custas 

Processuais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001303-88.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MELO 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)

 

INTIMO a Parte Reclamante para efetuar o pagamento das Custas 

Processuais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA OLIVEIRA SOUSA TOGNON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para efetuar o pagamento das Custas 

Processuais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SOUZA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para efetuar o pagamento das Custas 

Processuais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAFA FARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para efetuar o pagamento das Custas 

Processuais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ALVES PECANHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para efetuar o pagamento das Custas 

Processuais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para efetuar o pagamento das Custas 

Processuais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON CARDOSO RAMOS (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)

 

INTIMO a Parte Reclamante para efetuar o pagamento das Custas 

Processuais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001030-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA OZAN DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DOS SANTOS OAB - MT10408/O-O (ADVOGADO)

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 1001030-75.2018.8.11.0055 Reclamante: JANDIRA OZAN DA 

COSTA Reclamado: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM TUTELA 

ANTECIPADA, em que figuram como partes as acima nominadas e 

descritas, devidamente qualificadas nos autos, alegando o(a) reclamante 

que começou a laborar como servidor(a) na requerida por meio de 

contrato temporário desde o inicio de 1998 e que desde então não se 

desligou de referido emprego até os dias de hoje, sendo ano após ano 

gerado novos contratos como se temporários fossem. Requer sejam 

declarados nulos os contrato temporários firmados pelo promovido 

referente aos anos de 2013 a 2017 e que seja o reclamado condenado ao 

pagamento do FGTS correspondente ao período trabalhado. Na hipótese 

vertente, evidencia-se que a causa trata de contratação temporária de 

servidor público nos termos do artigo 37, IX da Constituição Federal. Tendo 

em vista novos posicionamentos jurisprudenciais pátrios passo a análise 

do caso. Como é cediço, a regra é o provimento de cargos e empregos 

por meio de concurso público (art. 37, II da CF/88). Contudo, 

excepcionalmente é possível a contratação por tempo determinado, a fim 

de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, in 

verbis: Art. 37. (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende 

de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 

títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, 

na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; IX - a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; § 2º - 

A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Nesse 

diapasão, quando há contratação temporária (art. 37, IX, CR/88), há que 

se obedecer aos estritos mandamentos da CF, isto é, o tempo determinado 

e a necessidade temporária e excepcional interesse público. Assim, 

quando o contrato temporário se prorroga indefinidamente, não se pode 

falar em temporariedade e, muito menos, em excepcional interesse público. 

Diante das sucessivas prorrogações, evidente que a atividade 

desempenhada não se tratava de “contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”, 

conforme prevê o art. 37, IX da Constituição Federal. Dessa forma, 

evidente a burla à obrigatoriedade de concurso público para provimento do 

cargo, sendo, portanto, nulo o referido contrato conforme disciplina o § 2º 

do aludido preceito constitucional. No entanto, isso não desvirtua a 

natureza jurídica do contrato administrativo. Assim, com o fim do pacto, 

tem o servidor direito apenas o recebimento das parcelas decorrentes dos 

direitos previstos no contrato, na legislação local pertinente e na 

Constituição Federal. Os servidores públicos são regidos por diplomas 

legais específicos, denominados estatutos, nos quais estão previstos 

todos os seus direitos. Não podem, portanto, pleitear direitos 

concernentes a outra categoria, regida pela Consolidação das Leis 

Trabalhistas. Inclusive, conforme disciplina a Carta Maior em seu artigo 39, 

§ 3º, veja-se: Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração 

de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos 

Poderes. § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o 

disposto no artigo 7º, IV, VII,VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,XX, XXII 

e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão 

quando a natureza do cargo o exigir. Não há, dentre os direitos 

mencionados no dispositivo citado, qualquer menção ao pagamento de 

FGTS. Inobstante, prescreva o artigo 19-A da Lei 8.036/90: Art. 19-A. É 

devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo 

contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 

37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. A 

respeito do referido dispositivo infraconstitucional, o Pretório Excelso 

julgou o Recurso Extraordinário n.º 596.478-7/RR, cujo mérito teve 

reconhecida a repercussão geral, declarando a constitucionalidade do 

mesmo, in litteris: EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. 

Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 

8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 

8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a 

Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia 

aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao 

salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário 

ao qual se nega provimento.(STF - RE: 596478 RR , Relator: Min. ELLEN 

GRACIE, Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 

13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO) A controvérsia deriva do fato de que a análise da matéria, 

inobstante tenha origem de recurso advindo do Tribunal Superior do 

Trabalho, não diferenciou a incidência da norma em relação a cargos ou 

empregos públicos. Ou seja, o Recurso Extraordinário foi interposto a fim 

de que se apreciasse caso de empregado público contratado sem 

submissão a concurso público. Por certo, os empregados públicos são 

regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), a qual garante o 

pagamento de FGTS, assim como o artigo 7º da CF/1988. Resultando daí, a 

celeuma atinente à possibilidade dos servidores públicos temporários 

regidos por leis próprias terem direito à percepção de FGTS quando seus 

contratos de trabalho são declarados nulos. Logo, passo a considerar que 

a Suprema Corte não limitou expressamente o âmbito da incidência do art. 

19-A da Lei 8.036/90 aos contratos nulos regidos pela CLT. Entendo que o 

referido dispositivo refere-se às hipóteses previstas no art. 37, § 2º da 

CR/88, o qual, por sua vez, faz remissão à necessidade de provimentos 

de cargos ou empregos públicos por meio de concurso público. Assim 

sendo, por via de consequência, a referida Lei faz menção à concessão 

de FGTS a qualquer espécie de contrato mantido com a Administração 

Pública considerado nulo, uma vez que o STF declarou a norma 

constitucional. Nesse contexto é o entendimento jurisprudencial pátrio: 

APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATO NULO 

DE TRABALHO. FGTS DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É nulo o 

contrato de trabalho de servidor, que não se adequa ao vínculo 

temporário, por perdurar em tempo superior à caracterização da situação 

emergencial, excepcional e transitória dos contratos temporários, nem 

mesmo aos denominados cargos comissionados, destinados 

exclusivamente para as atribuições de direção, chefia e assessoramento, 

sendo devido o depósito do FGTS conforme determina a Lei n. 8.036/90, 

art. 19-A e o enunciado da Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho. 

Reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A, pelo STF, no 

julgamento do RE 596478. 2. No caso em exame a apelada foi contratada 

em outubro de 2003, para exercer o cargo de agente comunitário de 

saúde, tendo nele permanecido, após várias prorrogações irregulares, até 

novembro de 2008, quando só então foi efetivada, através da Lei 
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Municipal nº. 279/08, que regulamentou o disposto na Lei Federal nº 

11.350/06. Recurso de apelação conhecido. Provimento negado. (TJTO, 

PROCESSO Nº: 5003886-75.2012.827.0000, AC, Primeira Turma, 

RELATORA: JUÍZA ADELINA GURAK, julgado em 30.01.2013); Apelação 

cível. Reclamação trabalhista. Recolhimento de FGTS. Trabalhador 

temporário. Contrato declarado nulo. Recurso conhecido e provido, à 

unanimidade. In casu, foi adotado o entendimento do STF e STJ de que é 

devido o recolhimento de FGTS nos contratos temporários declarados 

nulos. "(TJPA - AC 20113024396-2 - (115517) - 4ª C.Cív.Isol. Rel. Des. 

Ricardo Ferreira Nunes - DJe 07.01.2013); APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO 

ADESIVO - FGTS -CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SUCESSIVAS 

RENOVAÇÕES - NULIDADE DO VÍNCULO -DIREITO AO RECEBIMENTO - 

DIREITOS SOCIAIS - EXTENSÃO AO CONTRATO TEMPORÁRIO NULO - 

PAGAMENTO DE HORA EXTRA - INVIABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - RECURSOS IMPROVIDOS - 1. O STJ tem, 

reiteradamente, entendido que na contratação temporária, uma vez 

verificada a abusividade das renovações do vínculo sui generis - com a 

demonstração de que há permanência além de qualquer prazo razoável da 

relação profissional com o ente público, que ampara toda e qualquer 

contratação pelo inciso IX do art. 37 da Constituição da República -, há que 

se considerar a nulidade deste contrato. 2. No intuito de sancionar o mau 

administrador que subverte a finalidade da mencionada permissão 

constitucional e também para indenizar o trabalhador que, sem ter ciência, 

foi contratado de maneira ilegal, tem-se admitido que a administração seja 

compelida a recolher os valores correspondentes ao Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço - FGTS pelo tempo em que perdurar a relação, a teor 

do art. 19 da Lei nº 8.036/1990. 3. Os direitos sociais elencados no § 3º 

do art. 39 da CF são devidos às pessoas contratadas temporariamente. 4. 

O pagamento exclusivo do FGTS, e não de outras verbas tipicamente 

trabalhistas (aviso prévio, multa), busca privilegiar a dignidade do trabalho 

humano (fundamento da República) em observância às normas 

constitucionais e legais, considerando que o contrato temporário de 

trabalho nulo não se transmuda em vínculo regido pela CLT. 5. Para ser 

deferida a verba de hora extra dever o autor se desincumbir do ônus de 

provar a não fruição do intervalo intrajornada, sob pena de restar 

prejudicado seu direito, à luz do art. 333, I, do Código de Processo Civil. 6. 

Vencida a Fazenda Pública, o juiz deverá fixar os honorários consoante 

apreciação equitativa, na forma do art. § 4º, do art. 20 do Código de 

Processo Civil .  7. Recursos improvidos." (TJES, REO 

0002423-22.2010.8.08.0021, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 

DJe 30.10.2012, p. 91). No mesmo sentido, a Colenda Corte Superior 

também já se pronunciou sobre o tema, veja-se: ADMINISTRATIVO - 

SERVIDOR PÚBLICO -CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - DECLARAÇÃO DE 

NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO - 

DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS - 1. O Tribunal de origem decidiu 

que o fato de o contrato temporário ser declarado nulo não induz ao 

pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa da jurisprudência do STJ, 

que é no sentido de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho 

em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em 

prévio concurso público, consoante previsto no art.37, II, da CF/1988, 

equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, 

o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta 

vinculada do FGTS. 2. Recurso especial provido."(STJ, Resp 1.335.115, 

(2012/0150841-0), 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.09.2012, p. 

614). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FGTS. CONTRATO 

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO POR AUSÊNCIA DE 

APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PAGAMENTO DE FGTS. 

OBRIGATORIEDADE. 1. O STJ, em acórdão lavrado sob o rito do art.543-C 

do Código de Processo Civil (REsp 1.110848/RN), firmou entendimento 

segundo o qual a declaração de nulidade do contrato de trabalho, em 

razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em 

prévio concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, 

gerando para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias 

depositadas na sua conta vinculada ao FGTS. 2. O Supremo Tribunal 

Federal pacificou entendimento no sentido de que"é devida a extensão 

dos direitos sociais previstos no art.7º da Constituição Federal a servidor 

contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida 

Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente 

renovado". (AI 767024 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma) . 

Precedentes. 3. Recentemente, a Segunda Turma deste Tribunal, firmou 

entendimento no sentido de que" Em razão de expressa previsão legal, "é 

devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo 

contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 

37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário" (art. 

19-A da Lei 8.036/90 _ incluído pela Medida Provisória 2.164-41/2001). 

"(AgRg no AgRg no REsp 1291647/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/5/2013, DJe 22/5/2013) 

Agravo regimental improvido, com aplicação de multa de 1%. (AgRg no 

AREsp 393.829/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013) –destaquei. Demais 

disso, o próprio Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no 

sentido de que "é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 

7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos 

moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da Republica, notadamente 

quando o contrato é sucessivamente renovado". (AI 767024 AgR, Rel. Min. 

DIAS TOFFOLI, Primeira Turma) Desse modo, é irrefragável a enorme 

controvérsia sobre o tema que ainda não possui posicionamento claro da 

Suprema Corte. Razão pela qual entendo que se deve prestigiar a 

interpretação mais favorável aos servidores públicos temporário cujo 

contrato de trabalho foi declarado nulo, devendo-se, portanto, ser 

concedidos os depósitos de FGTS a estes servidores por todo período 

laborado para a Administração Pública. Nesse contexto, conforme 

destacado pelo douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer, é a 

lição do ilustre doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, ao ensinar 

acerca do regime dos atos nulos que, mesmo sendo reconhecida a 

ilegalidade cabe a: "(...) persistência de efeitos em relação a terceiros de 

boa-fé, bem como de efeitos patrimoniais pretéritos concernentes ao 

administrado que foi parte na relação jurídica, quando forem necessários 

para evitar enriquecimento sem causa da Administração e dano injusto ao 

administrado, se estava de boa-fé e não concorreu para o vício do 

ato."(Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. 

P.460) Dessa feita, ainda que seja o contrato temporário, deve-se 

resguardar o direito daquele que, de boa-fé, prestou serviços à 

Administração, conferindo-lhe o direito óbvio ao DEPÓSITO DE FGTS 

pleiteado. Ante o exposto, forte na argumentação expendida, bem como 

na vasta jurisprudência e doutrina colacionada entendo pela procedência 

da ação para que seja o Estado compelido a efetuar o recolhimento do 

FGTS. 2. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para o fim 

de DECLARAR OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS 

referente aos anos de 2013 a 2017 NULOS e CONDENAR a parte 

reclamada a efetuar o recolhimento do FGTS referente a este período, 

referente a prestação de serviço da reclamante JANDIRA OZAN DA 

COSTA, e o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas e honorários 

nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. 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: 1000232-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FIRMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000232-17.2018.8.11.0055 A ré opôs embargos de declaração 

com efeitos infringentes alegando haver omissões na sentença proferida. 

A autora, uma vez intimada, não apresentou resposta ao referido recurso. 

Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível a 

presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 
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nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando os pedidos em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. É possível constatar que a r. sentença 

tratou da temática posta em profundidade. Embora não tenha sido acolhida 

a tese da embargante, há fundamento suficiente e detalhado na decisão 

embargada que reconheceu a falha na prestação do serviço (inscrição 

indevida no cadastro de inadimplentes) e a ocorrência in re ipsa dos 

danos morais decorrentes desta conduta. Portanto, é necessário 

reconhecer que os embargos de declaração não são via própria para a 

rediscussão da matéria julgada. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO.1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não 

tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de 

alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas 

conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do 

CPC/15. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a 

preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, 

porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao 

colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. 

(ED 159678/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - 

FATORES QUE LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO 

DESPROVIDO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração 

somente são cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do NCPC). Os 

aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, de maneira 

que a atribuição de efeito modificativo somente é possível em hipóteses 

excepcionais, uma vez comprovada a ocorrência dos mencionados vícios 

no julgado, que não se encontram presentes na presente hipótese, 

porquanto o v. acórdão embargado foi claro ao declinar as razões que 

levaram a majoração do dano moral. (ED 157243/2016, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, 

Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO 

- VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - 

PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS. A 

alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada, mera 

irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela 

inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível 

nos embargos de declaração.“Os embargos de declaração não são palco 

para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua 

alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos 

modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do 

Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. 

Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 

119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 

Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) [...] 3 – É firme a orientação 

jurisprudencial da Corte Cidadã no sentido de que o recurso de embargos 

de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou 

obscuridade do julgado recorrido, também admitido para se corrigir 

eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 

Assim, a intenção de atribuir caráter infringente ao embargo de 

declaração, pretendendo-se a modificação do provimento anterior, com a 

rediscussão da questão, não é efeito próprio do recurso integrativo (EDcl 

no CC 143.634/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 25/05/2016, DJe 02/06/2016). [...] .(ED 161718/2016, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 16/03/2017) Por fim, 

consigna-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos de 

declaração é a chamada “contradição interna”, que é aquela verificada 

entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não 

eventual discrepância entre as provas colhidas nos autos e os termos do 

decisum[1][2]. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do E. Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – 

NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DO VÍCIO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 1.022 DO NCPC – 

REJEIÇÃO. A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de 

Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as 

proposições do próprio decisum e não entre a sua conclusão e o conjunto 

probatório. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando 

ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, do Código de Processo 

Civil de 2015. (ED 141147/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 02/03/2017) (grifo 

nosso). Também nesse sentido é a posição do E. Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: [...] 1. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 

do Novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses 

de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro 

material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer dessas 

deficiências, pois a decisão ora embargada foi devidamente 

fundamentada. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é 

aquela interna ao julgado embargado. O parâmetro da contrariedade não 

pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova. 

Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no 

REsp 1268039/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ 

Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

02/02/2017, DJe 14/02/2017) (grifo nosso). Por tudo, verifico ser 

inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da decisão, 

uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu cabimento. É 

dizer, ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio de 

recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, opino por conhecer, porém 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Bem como, opino 

por permanecer a decisão tal qual foi lançada. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 03 de julho de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – NÃO 

OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS INCISOS I E II, 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO. Não há falar 

em omissão, quando a matéria foi objeto de apreciação no acórdão 

embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante. A 

contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é 

aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do 

próprio decisum e não para corrigir eventual error in judicando. Os 

Embargos de Declaração devem ser rejeitados, quando ausentes os vícios 

previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil de 2015. O prequestionamento, em Embargos de Declaração, somente 

se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou 

obscuro. Mostra-se desnecessário o exame pontual de toda a matéria 

prequestionada, se os pedidos recursais foram examinados com base na 

legislação pertinente. (ED 142504/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 02/03/2017) [2] 

[...]I - O entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que "a 

contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao 

julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a 

fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar 

uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou 

seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, 

bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar 
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eventual error in judicando." (EDcl no HC n. 290.120/SC, Quinta Turma, 

Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014). [...] (RHC 78.544/PE, 

Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 

20/03/2017)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS OAB - MT0017819A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar, requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011675-11.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES CUNHA (REQUERENTE)

R. R. CASAGRANDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO BOSSO GONCALEZ OAB - SP0262457A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Tendo 

em vista que a diligência foi infrutífera, defiro o requerimento formulado 

pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em 

nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 

1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. A pesquisa indica a existência de dois 

veículos em nome da executada. Porém, sobre ambos pende restrição 

anterior decorrente de contrato com cláusula de alienação fiduciária em 

garantia, o que impede a inserção de nova restrição, nos termos do art. 

7º-A, do Dec.-Lei nº 911/1969. Assim, intime-se a exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 02 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001777-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FURTADO MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011200-89.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA GUANAES BITTENCOURT FORNAZARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se o decurso do prazo de embargos da reclamada. 

Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 02 

de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011651-80.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA VICENTE (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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ao arquivo com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 02 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010366-57.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se o decurso do prazo de embargos acerca da penhora 

do ID 6265920. Após, conclusos para deliberações. Tangará da Serra/MT, 

02 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-64.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZIVONE ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT0019438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Estando tempestivos, recebo os embargos à execução do ID 

7780973, com efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1º, do Código 

de Processo Civil de 2015, posto que verifico relevantes fundamentos 

para a suspensão da execução. Isso ocorre especialmente em razão da 

situação atual da empresa executado, que está cumprindo plano de 

recuperação judicial. A não suspensão da execução poderá ensejar a 

ultimação dos atos expropriatórios e a depender da natureza do crédito 

(concursal ou extraconcursal), seu levantamento poderá prejudicar o 

cumprimento do plano e ocasionar danos de difícil ou incerta reparação ao 

embargante. Por outro lado, a execução já está garantida por penhora. 

Com tais considerações, concedo o efeito suspensivo almejado, com 

fulcro no art. 919, § 1º, do CPC. Intime-se o exequente/embargado para 

que, querendo, impugne os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 920, I, do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 
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Tangará da Serra-MT, 02 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010296-69.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VEIMAR TORRES SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando o teor da certidão do ID 12870656, em juízo de 

admissibilidade ao recurso inominado interposto, deixo de recebê-lo e 

remetê-lo para superior apreciação, tendo em vista a ausência de preparo 

na forma e prazo previstos no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995, o que 

acarretou sua deserção. Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se o 

determinado na sentença proferida nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 02 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001906-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante juntou aos autos um contrato de locação, assinado 

em data recentíssima (26/07/2018), anexando apenas a última folha na 

íntegra. Assim, faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda a juntada do documento de Id 14513733 de 

forma integral e regular. Além disso, deverá juntar qualquer outro 

documento que demonstre que efetivamente tem domicílio nesta Comarca, 

tudo sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 320 e 321). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 2 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001907-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante juntou aos autos um contrato de locação, assinado 

em data recentíssima (26/07/2018), anexando apenas a última folha na 

íntegra. Assim, faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda a juntada do documento de Id 14513733 de 

forma integral e regular. Além disso, deverá juntar qualquer outro 

documento que demonstre que efetivamente tem domicílio nesta Comarca, 

tudo sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, 320 e 321). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 2 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001888-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Analisando a petição inicial verifica-se que a cópia do 

comprovante de endereço da Reclamante encontra-se parcialmente 

ilegível e que o nome constante no comprovante não é do autor da 

demanda. Destarte, intime-se a parte autora para que emende a inicial, 

juntando comprovante de endereço, legível, em seu nome ou juntar o 

mesmo da forma adequada, e justificar (comprovando por meio 

documental) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 14468388, sanando as 

irregularidades apresentadas, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial nos termos do artigo 320 e 

321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 02 de Agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001892-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ZUFFO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 02 de Agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001904-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO KUHN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24846/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenização por dano moral postulando em sede de medida 

de urgência que seja determinada a suspensão dos descontos do seguro 

descrito na inicial, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada referente a este serviço. Decido. Do disposto no art. 300 do 

Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à 

concessão da medida almejada pelo reclamante, o pedido, a prova 

inequívoca dos fatos, que levam à verossimilhança do alegado, e o 

fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido desconto das parcelas do seguro descrito na inicial 

na folha de pagamento do benefício do autor. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de que os descontos das parcelas, que embora 

módicos podem comprometer inclusive a sobrevivência do reclamante, daí 

exsurgindo, com grande probabilidade, prejuízos irreparáveis. Presente, 

pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como consequência, 

advém a necessidade de deferimento da concessão da tutela antecipada 

neste tocante, pois fosse a tutela concebida tão-somente ao final, de nada 
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adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pelo 

fato da possibilidade da declaração de inexistência de débito e os 

indevidos descontos das parcelas, e o periculum in mora, vez que os 

citados descontos podem causar prejuízos ao reclamante e, caso não 

sejam suspensos, certamente causarão outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou negociação com a 

reclamada, referente ao seguro elencado na inicial, e que, em razão disso, 

os descontos das parcelas deste serviço são indevidos. Levando em 

consideração o grande número de serviços fraudulentos efetivados pelas 

empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, na 

maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas operacionais 

ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima por terceiros 

de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao fato de que 

não seria possível lhe impor a produção de prova de fato negativo, 

devendo a prova da existência da negociação e da pendência do débito, 

se for o caso, ser produzida pela empresas reclamadas. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência 

antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este momento 

e, por consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. 

Diante disto, reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em 

vista a alta probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a 

consequente ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato 

de a prova até este momento produzida não ser equívoca, bem como o 

fundado receio de dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o 

os descontos podem gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) 

e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada 

esta decisão. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar que o reclamado se abstenha de 

efetuar descontos na conta bancária do reclamante referente ao seguro 

informado na inicial. Oficie-se, conforme requerido. Designe-se audiência 

de conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador. Cite-se a reclamada e 

intimem-se as partes para comparecimento ao ato, facultando-se a 

representação por advogado e consignando que, caso não haja 

composição, será designada audiência de instrução e julgamento, ocasião 

na qual poderá a reclamada apresentar resposta escrita ou oral; caso não 

haja interesse das partes na produção de provas em audiência, deverá a 

reclamada sair da audiência de conciliação intimada a fim de apresentar 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o 

reclamante, consignando no mandado 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 nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais. Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 2 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001899-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MATIOLLI LONGUI PAVANETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO)

DANIELLY FERREIRA LIMA OAB - MT0018068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito 

na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

não visualizo os requisitos necessários para o deferimento da medida de 

urgência. A reclamante informa que seu nome foi inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito indevidamente, uma vez que teria cancelado o serviço 

prestado pela reclamada em novembro de 2014, tendo em vista que desde 

outubro do mesmo ano o serviço teria apresentado falhas. Necessário 

ponderar que não é possível verificar pelos documentos anexados à inicial 

quais seriam os termos do contrato, a data de sua vigência, tampouco 

quando teria ocorrido a sua resolução. Além disso, o extrato juntado no ID 

14496058 demonstra que o débito ora em discussão se refere a agosto de 

2013, ao passo que a própria reclamante informa que a rescisão 

contratual ocorreu em novembro de 2014. Assim, ao que tudo indica, pela 

própria narrativa da reclamante, e ao contrário do que ela ao final 

sustenta, a inscrição refere-se a dívida contraída durante a vigência do 

contrato, e não após a sua rescisão. Assim, não há elementos concretos 

para a concessão da tutela conforme pleiteado na inicial, pois não há, 

nesta sede, nada que indique a ilegitimidade da inscrição. Diante de tais 

argumentos, fica inviabilizado o deferimento da medida de urgência, já que 

não se encontram presentes os seus requisitos, principalmente o fumus 

boni iuris. Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, 

por ora, INDEFIRO a tutela de urgência antecipada pleiteada pela 

reclamante. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 1 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001753-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SERRA DOURADA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a analise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 
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jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela de 

urgência. A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável 

declaração de inexistência de débito e o consequente indevido lançamento 

do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, conforme 

exposição que segue. O reclamante alega que a cobrança da multa no 

importe de R$ 5.554,27 por quebra de fidelização é abusiva, uma vez que 

efetuou a portabilidade do serviço faltando apenas dois meses para o 

encerramento do contrato. E de fato assiste razão ao reclamante. Apesar 

de lícita a cobrança de multa contratual em situações desse jaez, sua 

incidência depende da observação não só das normas protetivas 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, mas também dos princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. No caso em tela, em que o 

reclamante cumpriu o contrato em sua quase totalidade, faltando apenas 

dois meses para o encerramento do contrato, a cobrança da multa em seu 

valor integral se mostra totalmente incompatível com dos ditames da 

legislação consumerista e com a própria Resolução nº 632 da Anatel. 

Nesse sentido o entendimento do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO DE TV A CABO. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA 

INTEGRAL DA MULTA DE FIDELIDADE INDEPENDENTEMENTE DO 

CUMPRIMENTO PARCIAL DO PRAZO DE CARÊNCIA. 1. A cláusula de 

fidelização em contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço 

de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos 

pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária 

estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento 

realizado. Precedentes. 2. A referida modalidade contratual tem previsão 

de cláusula penal (pagamento de multa) caso o consumidor opte pela 

rescisão antecipada e injustificada do contrato. Tem-se, assim, por 

escopo principal, o necessário ressarcimento dos investimentos 

financeiros realizados por uma das partes para a celebração ou execução 

do contrato (parágrafo único do artigo 473 do Código Civil). De outro lado, 

sobressai seu caráter coercitivo, objetivando constranger o devedor a 

cumprir o prazo estipulado no contrato e, consequentemente, viabilizar o 

retorno financeiro calculado com o pagamento das mensalidades a serem 

vertidas durante a continuidade da relação jurídica programada. 3. Nada 

obstante, em que pese ser elemento oriundo de convenção entre os 

contratantes, a fixação da cláusula penal não pode estar indistintamente 

ao alvedrio destes, já que o ordenamento jurídico prevê normas 

imperativas e cogentes, que possuem a finalidade de resguardar a parte 

mais fraca do contrato, como é o caso do artigo 412 do Código Civil ("O 

valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da 

obrigação principal."). 4. A citada preocupação reverbera, com maior 

intensidade, em se tratando de contrato de adesão, como o de prestação 

de serviços de telecomunicações, o que motivou a ANATEL a expedir a 

Resolução 632/2014, a fim de regular a forma de cálculo da multa a ser 

cobrada em caso de resilição antecipada dos contratos com fidelização. 5. 

O referido regulamento entrou em vigor em 07 de julho de 2014 e, a partir 

de então, as prestadoras de serviço de TV a cabo (assim como as demais 

prestadoras de serviços de telecomunicações) são obrigadas a oferecer 

contratos de permanência aos consumidores - vinculados aos contratos 

de prestação de serviços com cláusula de fidelização - e a calcular a 

multa fidelidade proporcionalmente ao valor do benefício concedido e ao 

período restante para o decurso do prazo mínimo estipulado. 6. Contudo, 

mesmo antes da vigência do citado normativo, revelava-se abusiva a 

prática comercial adotada pela prestadora do serviço de TV a cabo, que, 

até 2011, cobrava a multa fidelidade integral dos consumidores, 

independentemente do tempo faltante para o término da relação de 

fidelização. 7. Isso porque a cobrança integral da multa, sem computar o 

prazo de carência parcialmente cumprido pelo consumidor, coloca o 

fornecedor em vantagem exagerada, caracterizando conduta iníqua, 

incompatível com a equidade, consoante disposto no § 1º e inciso IV do 

artigo 51 do código consumerista. 8. Nesse panorama, sobressai o direito 

básico do consumidor à proteção contra práticas e cláusulas abusivas, 

que consubstanciem prestações desproporcionais, cuja adequação deve 

ser realizada pelo Judiciário, a fim de garantir o equilíbrio contratual entre 

as partes, afastando-se o ônus excessivo e o enriquecimento sem causa 

porventura detectado (artigos 6º, incisos IV e V, e 51, § 2º, do CDC), 

providência concretizadora do princípio constitucional de defesa do 

consumidor, sem olvidar, contudo, o princípio da conservação dos 

contratos. 9. Assim, infere-se que o custo arcado pelo prestador do 

serviço é, efetivamente, recuperado a cada mês da manutenção do 

vínculo contratual com o tomador, não sendo razoável a cobrança da 

mesma multa àquele que incorre na quebra do pacto no início do prazo de 

carência e àquele que, no meio ou ao final, demonstra o seu desinteresse 

no serviço prestado. 10. Como é cediço no âmbito do direito consumerista, 

a alegação de boa-fé (culpa) do causador do dano não configura óbice à 

ampla reparação do consumidor, mas apenas afasta a sanção de 

repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, nos 

termos da jurisprudência consagrada pelas Turmas de Direito Privado. 11. 

Em observado o prazo prescricional quinquenal da pretensão executiva 

individual, afigurar-se-á hígida a pretensão ressarcitória dos 

consumidores que, entre 2003 (cinco anos antes do ajuizamento da ação 

civil pública) e 2011 (período em que a operadora deixou de proceder à 

cobrança abusiva), foram obrigados a efetuar o pagamento integral da 

multa fidelidade, independentemente do prazo de carência cumprido. 12. 

Sopesando-se o valor da cláusula penal estipulada, a relevância da 

defesa do direito do consumidor e a capacidade econômica da recorrente, 

afigura-se razoável a redução das astreintes para R$ 500,00 (quinhentos 

reais), a cada descumprimento da ordem exarada na tutela antecipada, o 

que deverá ser objeto de apuração em liquidação de sentença. 13. Por 

critério de simetria, a parte vencida na ação civil pública movida pelo 

Ministério Público não deve ser condenada ao pagamento de honorários 

advocatícios. Precedentes. 14. Recurso especial parcialmente provido 

apenas para reduzir a multa cominatória para R$ 500,00 (quinhentos reais) 

por descumprimento comprovado da determinação judicial exarada em 

tutela antecipada e afastar a condenação da parte vencida ao pagamento 

de honorários advocatícios em favor do parquet. (REsp 1362084/RJ, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, 

DJe 01/08/2017) (grifos). Dispõe a Resolução nº 632, art. 58, da Anatel:: 

“Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do 

prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa 

estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao 

valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de 

permanência”. No caso em tela é possível observar, por meio do 

documento juntado no ID 14232077 que mesmo com o adimplemento 

substancial do contrato, a reclamada efetuou a cobrança integral da 

penalidade, o que afronta os princípios antes informados, além de 

contrariar o texto da Resolução acima mencionada. Portanto, analisadas 

as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela de urgência antecipada, pela suficiência das provas apresentadas 

até este momento e, por consequência, pela demonstração da 

probabilidade do direito. Diante disto, reconheço a probabilidade de êxito 

na demanda, tendo em vista a alta probabilidade de ser reconhecida a 

inexistência de débito e a consequente ausência do inadimplemento por 

parte do reclamante, o fato de a prova até este momento produzida não 

ser equívoca, bem como o fundado receio de dano de difícil reparação nos 

potenciais prejuízos que o bloqueio de crédito pode gerar. Por fim, verifico 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo (CPC, art. 296) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a inscrição nos 

serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares efeitos, sem 

qualquer prejuízo à empresa reclamada. Com essas razões, presentes os 

requisitos do art 300 do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a concessão da medida de urgência para determinar que a 

reclamada se abstenha de efetuar a inscrição do nome do reclamante nos 

registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre 

outros) por ausência de pagamento do débito referente ao cancelamento 

do contrato constante na fatura de Id 14232077, sob pena de multa fixa, 

que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Caso já tenha sido inscrito, 

determino desde já seja excluída a inscrição, oficiando-se para tanto. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 
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como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 2 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011165-32.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEREIDE LUCIA MARTINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que já houve recebimento de cumprimento de 

sentença e, diante da atual situação da parte executada, são necessárias 

algumas ponderações para o processamento do pedido. É de 

conhecimento público que a parte executada está 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 junho de 2016, sendo que no 

dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação judicial e homologado o 

respectivo plano de recuperação. Conforme decisão proferida no 

mencionado processo, tratando-se de crédito “concursal”, que é o caso 

destes autos, deverá o feito prosseguir até a liquidação do valor, ou seja, 

até o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos e após 

deverá ser expedida certidão de crédito, com a consequente extinção dos 

autos. Caberá a parte se habilitar nos autos de recuperação judicial, onde 

o crédito deverá ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial. 

Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

apresentação de embargos depende da garantia do Juízo (art. 53, § 1º, da 

Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). Assim, o julgamento de 

eventuais embargos demandaria necessariamente a prévia penhora de 

bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a jurisprudência já 

sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 136130/SP, AgRg nos 

EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), todo e qualquer ato de 

constrição incidente sobre o patrimônio da empresa em recuperação 

judicial deve ser submetido ao Juízo universal da recuperação. Assim, em 

caso de não satisfação voluntária da obrigação, não seria possível a este 

Juízo determinar a penhora de ativos financeiros, que por sua vez seria 

imprescindível para a apresentação de embargos, nos termos da Lei nº 

9.099/1995 e jurisprudência consolidada no âmbito desta especializada. 

Nesse sentido, a única solução vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia 

tanto a necessidade do exequente pela efetividade e celeridade do 

procedimento, e que por outro lado garantiria à empresa executada que a 

expropriação de valores ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a 

não prejudicar o cumprimento plano –, é conferir à executada a 

possibilidade de ofertar embargos independentemente de penhora. Assim, 

uma vez intimada para satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a 

executada desde logo ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos 

(ou, por óbvio, se não apresentados), resultará na liquidação definitiva do 

crédito e possibilitará a expedição de ofício para satisfação definitiva da 

obrigação. Por todo o exposto, RETIFICO a primeira parte da decisão do ID 

8834413 e recebo o pedido de cumprimento de sentença e determino que, 

nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, transitada em 

julgado a sentença sem a satisfação voluntária do débito, intime-se a 

devedora por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena 

de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015), ou 

apresente embargos no mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC 

de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje), independentemente de penhora. No 

mais, permanece a decisão tal como lançada. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010349-21.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDES MENDES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ZANCANARO QUEIROZ OAB - MT0013393A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que já houve recebimento de cumprimento de 

sentença e, diante da atual situação da parte executada, são necessárias 

algumas ponderações para o processamento do pedido. É de 

conhecimento público que a parte executada está 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 junho de 2016, sendo que no 

dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação judicial e homologado o 

respectivo plano de recuperação. Conforme decisão proferida no 

mencionado processo, tratando-se de crédito “concursal”, que é o caso 

destes autos, deverá o feito prosseguir até a liquidação do valor, ou seja, 

até o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos e após 

deverá ser expedida certidão de crédito, com a consequente extinção dos 

autos. Caberá a parte se habilitar nos autos de recuperação judicial, onde 

o crédito deverá ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial. 

Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

apresentação de embargos depende da garantia do Juízo (art. 53, § 1º, da 

Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). Assim, o julgamento de 

eventuais embargos demandaria necessariamente a prévia penhora de 

bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a jurisprudência já 

sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 136130/SP, AgRg nos 

EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), todo e qualquer ato de 

constrição incidente sobre o patrimônio da empresa em recuperação 

judicial deve ser submetido ao Juízo universal da recuperação. Assim, em 

caso de não satisfação voluntária da obrigação, não seria possível a este 

Juízo determinar a penhora de ativos financeiros, que por sua vez seria 

imprescindível para a apresentação de embargos, nos termos da Lei nº 

9.099/1995 e jurisprudência consolidada no âmbito desta especializada. 

Nesse sentido, a única solução vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia 

tanto a necessidade do exequente pela efetividade e celeridade do 

procedimento, e que por outro lado garantiria à empresa executada que a 

expropriação de valores ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a 

não prejudicar o cumprimento plano –, é conferir à executada a 

possibilidade de ofertar embargos independentemente de penhora. Assim, 

uma vez intimada para satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a 

executada desde logo ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos 

(ou, por óbvio, se não apresentados), resultará na liquidação definitiva do 

crédito e possibilitará a expedição de ofício para satisfação definitiva da 

obrigação. Por todo o exposto, RETIFICO a primeira parte da decisão do ID 

6265261 e recebo o pedido de cumprimento de sentença e determino que, 

nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, transitada em 

julgado a sentença sem a satisfação voluntária do débito, intime-se a 

devedora por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena 

de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015), ou 

apresente embargos no mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC 

de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje), independentemente de penhora. No 

mais, permanece a decisão tal como lançada. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010781-35.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RULLYAN PETERSON SAMPAIO (REQUERENTE)

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO OAB - MT0006337A-O (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 212 de 571



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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está 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 junho de 

2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo, tratando-se de crédito 

“concursal”, que é o caso destes autos, deverá o feito prosseguir até a 

liquidação do valor, ou seja, até o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos e após deverá ser expedida certidão de crédito, 

com a consequente extinção dos autos. Caberá a parte se habilitar nos 

autos de recuperação judicial, onde o crédito deverá ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos 

Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da garantia do 

Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). 

Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria necessariamente 

a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a 

jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 

136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), 

todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o patrimônio da empresa 

em recuperação judicial deve ser submetido ao Juízo universal da 

recuperação. Assim, em caso de não satisfação voluntária da obrigação, 

não seria possível a este Juízo determinar a penhora de ativos 

financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a apresentação de 

embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e jurisprudência consolidada 

no âmbito desta especializada. Nesse sentido, a única solução 

vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a necessidade do 

exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, e que por outro 

lado garantiria à empresa executada que a expropriação de valores 

ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não prejudicar o 

cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade de ofertar 

embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez intimada para 

satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a executada desde logo 

ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos (ou, por óbvio, se não 

apresentados), resultará na liquidação definitiva do crédito e possibilitará a 

parte a habilitação nos autos da recuperação judicial para satisfação 

definitiva da obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença e determino que, nos termos do art. 523 do 

Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a 

satisfação voluntária do débito, intime-se a devedora por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015), ou apresente embargos no 

mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 

142 do Fonaje), independentemente de penhora. Ressalvo que não cabe 

fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença 

no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o 

tema (Enunciado nº 161 do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada revel na fase de conhecimento, a 

intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, 

correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no Diário 

Oficial. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011087-14.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA DE FATIMA LEITE ANTONIETTI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA OAB - MT0011127A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ ROSSI OAB - MT0004616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está 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 junho de 

2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo, tratando-se de crédito 

“concursal”, que é o caso destes autos, deverá o feito prosseguir até a 

liquidação do valor, ou seja, até o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos e após deverá ser expedida certidão de crédito, 

com a consequente extinção dos autos. Caberá a parte se habilitar nos 

autos de recuperação judicial, onde o crédito deverá ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos 

Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da garantia do 

Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). 

Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria necessariamente 

a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a 

jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 

136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), 

todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o patrimônio da empresa 

em recuperação judicial deve ser submetido ao Juízo universal da 

recuperação. Assim, em caso de não satisfação voluntária da obrigação, 

não seria possível a este Juízo determinar a penhora de ativos 

financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a apresentação de 

embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e jurisprudência consolidada 

no âmbito desta especializada. Nesse sentido, a única solução 

vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a necessidade do 

exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, e que por outro 

lado garantiria à empresa executada que a expropriação de valores 

ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não prejudicar o 

cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade de ofertar 

embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez intimada para 

satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a executada desde logo 

ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos (ou, por óbvio, se não 

apresentados), resultará na liquidação definitiva do crédito e possibilitará a 

parte a habilitação nos autos da recuperação judicial para satisfação 

definitiva da obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença e determino que, nos termos do art. 523 do 

Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a 

satisfação voluntária do débito, intime-se a devedora por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015), ou apresente embargos no 

mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 

142 do Fonaje), independentemente de penhora. Ressalvo que não cabe 

fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença 

no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o 

tema (Enunciado nº 161 do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada revel na fase de conhecimento, a 

intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, 

correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no Diário 
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Oficial. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-45.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(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):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está 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 junho de 

2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo no dia 02.05.2018, tratando-se 

de crédito “extraconcursal”, que é o caso destes autos, o Juízo universal 

da recuperação judicial deverá ser comunicado por meio de ofício apenas 

após a liquidação do crédito e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, com a finalidade de comunicar sobre a 

necessidade de pagamento do crédito. Ocorre que, como se sabe, no 

âmbito dos Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da 

garantia do Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 

do FONAJE). Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria 

necessariamente a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, 

conforme a jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de 

Justiça (CC 136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 

141.807/AM), todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o 

patrimônio da empresa em recuperação judicial deve ser submetido ao 

Juízo universal da recuperação. Assim, em caso de não satisfação 

voluntária da obrigação, não seria possível a este Juízo determinar a 

penhora de ativos financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a 

apresentação de embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e 

jurisprudência consolidada no âmbito desta especializada. Nesse sentido, 

a única solução vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a 

necessidade do exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, 

e que por outro lado garantiria à empresa executada que a expropriação 

de valores ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não 

prejudicar o cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade 

de ofertar embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez 

intimada para satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a 

executada desde logo ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos 

(ou, por óbvio, se não apresentados), resultará na liquidação definitiva do 

crédito e possibilitará a expedição de ofício para satisfação definitiva da 

obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de cumprimento de 

sentença e determino que, nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se a devedora por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das 

custas, se houver, sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, 

§ 1º, do CPC de 2015), ou apresente embargos no mesmo prazo de 15 

(quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje), 

independentemente de penhora. Ressalvo que não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada revel na fase de conhecimento, a 

intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, 

correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no Diário 

Oficial. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011158-06.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WESQUER LUCIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO)

FRANCIELE STALLBAUM DE MOURA OAB - MT0021055A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está 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 junho de 

2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo, tratando-se de crédito 

“concursal”, que é o caso destes autos, deverá o feito prosseguir até a 

liquidação do valor, ou seja, até o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos e após deverá ser expedida certidão de crédito, 

com a consequente extinção dos autos. Caberá a parte se habilitar nos 

autos de recuperação judicial, onde o crédito deverá ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos 

Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da garantia do 

Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). 

Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria necessariamente 

a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a 

jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 

136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), 

todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o patrimônio da empresa 

em recuperação judicial deve ser submetido ao Juízo universal da 

recuperação. Assim, em caso de não satisfação voluntária da obrigação, 

não seria possível a este Juízo determinar a penhora de ativos 

financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a apresentação de 

embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e jurisprudência consolidada 

no âmbito desta especializada. Nesse sentido, a única solução 

vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a necessidade do 

exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, e que por outro 

lado garantiria à empresa executada que a expropriação de valores 

ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não prejudicar o 

cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade de ofertar 

embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez intimada para 

satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a executada desde logo 

ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos (ou, por óbvio, se não 

apresentados), resultará na liquidação definitiva do crédito e possibilitará a 

parte a habilitação nos autos da recuperação judicial para satisfação 

definitiva da obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença e determino que, nos termos do art. 523 do 

Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a 

satisfação voluntária do débito, intime-se a devedora por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015), ou apresente embargos no 
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mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 

142 do Fonaje), independentemente de penhora. Ressalvo que não cabe 

fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença 

no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o 

tema (Enunciado nº 161 do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada revel na fase de conhecimento, a 

intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, 

correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no Diário 

Oficial. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011567-16.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que já houve recebimento de cumprimento de 

sentença e, diante da atual situação da parte executada, são necessárias 

algumas ponderações para o processamento do pedido. É de 

conhecimento público que a parte executada está 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 junho de 2016, sendo que no 

dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação judicial e homologado o 

respectivo plano de recuperação. Conforme decisão proferida no 

mencionado processo, tratando-se de crédito “concursal”, que é o caso 

destes autos, deverá o feito prosseguir até a liquidação do valor, ou seja, 

até o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos e após 

deverá ser expedida certidão de crédito, com a consequente extinção dos 

autos. Caberá a parte se habilitar nos autos de recuperação judicial, onde 

o crédito deverá ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial. 

Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

apresentação de embargos depende da garantia do Juízo (art. 53, § 1º, da 

Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). Assim, o julgamento de 

eventuais embargos demandaria necessariamente a prévia penhora de 

bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a jurisprudência já 

sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 136130/SP, AgRg nos 

EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), todo e qualquer ato de 

constrição incidente sobre o patrimônio da empresa em recuperação 

judicial deve ser submetido ao Juízo universal da recuperação. Assim, em 

caso de não satisfação voluntária da obrigação, não seria possível a este 

Juízo determinar a penhora de ativos financeiros, que por sua vez seria 

imprescindível para a apresentação de embargos, nos termos da Lei nº 

9.099/1995 e jurisprudência consolidada no âmbito desta especializada. 

Nesse sentido, a única solução vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia 

tanto a necessidade do exequente pela efetividade e celeridade do 

procedimento, e que por outro lado garantiria à empresa executada que a 

expropriação de valores ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a 

não prejudicar o cumprimento plano –, é conferir à executada a 

possibilidade de ofertar embargos independentemente de penhora. Assim, 

uma vez intimada para satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a 

executada desde logo ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos 

(ou, por óbvio, se não apresentados), resultará na liquidação definitiva do 

crédito e possibilitará a parte a habilitação nos autos da recuperação 

judicial para satisfação definitiva da obrigação. Por todo o exposto, 

RETIFICO a primeira parte da decisão do ID 6791699 e recebo o pedido de 

cumprimento de sentença e determino que, nos termos do art. 523 do 

Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a 

satisfação voluntária do débito, intime-se a devedora por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015), ou apresente embargos no 

mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 

142 do Fonaje), independentemente de penhora. No mais, permanece a 

decisão tal como lançada. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-31.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER MEDEIROS DE MOURA OAB - MT0014142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está 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 junho de 

2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo, tratando-se de crédito 

“concursal”, que é o caso destes autos, deverá o feito prosseguir até a 

liquidação do valor, ou seja, até o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos e após deverá ser expedida certidão de crédito, 

com a consequente extinção dos autos. Caberá a parte se habilitar nos 

autos de recuperação judicial, onde o crédito deverá ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos 

Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da garantia do 

Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). 

Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria necessariamente 

a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a 

jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 

136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), 

todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o patrimônio da empresa 

em recuperação judicial deve ser submetido ao Juízo universal da 

recuperação. Assim, em caso de não satisfação voluntária da obrigação, 

não seria possível a este Juízo determinar a penhora de ativos 

financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a apresentação de 

embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e jurisprudência consolidada 

no âmbito desta especializada. Nesse sentido, a única solução 

vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a necessidade do 

exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, e que por outro 

lado garantiria à empresa executada que a expropriação de valores 

ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não prejudicar o 

cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade de ofertar 

embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez intimada para 

satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a executada desde logo 

ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos (ou, por óbvio, se não 

apresentados), resultará na liquidação definitiva do crédito e possibilitará a 

parte a habilitação nos autos da recuperação judicial para satisfação 

definitiva da obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença e determino que, nos termos do art. 523 do 

Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a 

satisfação voluntária do débito, intime-se a devedora por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015), ou apresente embargos no 

mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 

142 do Fonaje), independentemente de penhora. Ressalvo que não cabe 

fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença 

no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 215 de 571



tema (Enunciado nº 161 do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada revel na fase de conhecimento, a 

intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, 

correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no Diário 

Oficial. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7429 Nr: 618-56.2002.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA DE M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON KAVALEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: DIAS

AUTOS N.º 618-56.2002.811.0045

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

ARQUITETURA E AGRONOMIA DE M

PARTE REQUERIDA: NELSON KAVALEK

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Nelson Kavalek, Cpf: 64382842972 

Filiação: , brasileiro(a), , comerciante, Endereço: Rua Belem 552N, Bairro: 

Distr 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$ 

401,07 (Quatrocentos e um reais e sete 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$ 24,22 

(Vinte e quatro reais e vinte e dois 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, 1 de agosto de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestora Judiciária da Central de Arrecadação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119360 Nr: 191-68.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LITTELTON DA CRUZ MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40739 Nr: 1044-53.2011.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MATHIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: DIAS

AUTOS N.º 1044-53.2011.811.0045

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > 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: ROBERTO MATHIS

PARTE REQUERIDA: NILTON DE SOUZA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Nilton de Souza, CPF580.535.061-00, RG 

896.261-SSP/MT , Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 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, 2 de agosto de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestora Judiciária da Central de Arrecadação

1ª Vara
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004065-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BUTTNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO)

RONALDO CESARIO DA SILVA OAB - MT6781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004065-10.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: FRANCIELE BUTTNER REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. 1. Recebo a inicial e os documentos que a 

instruem. 2. Nos termos do artigo 511 do CPC, intimem-se os requeridos, 

na pessoa de seus advogados ou da sociedade de advogados a que 

estiverem vinculados (caso a parte autora tenha acostado ao presente 

feito o instrumento de procuração dos requeridos) ou pessoalmente, caso 

não haja instrumento de procuração nos autos, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias e, em igual prazo, 

para apresentarem os documentos indicados na petição inicial, sob pena 

de serem considerados verdadeiros os fatos que a parte autora pretende 

comprovar com tal documento (artigo 400, I, CPC). 3. Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. 4. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC, que confere ao juiz o poder de 

dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. 5. Com a resposta, manifeste-se a 

parte autora em igual prazo. 6. Após, intimem-se as partes para, em 05 

(cinco) dias, especificar as provas que pretendem produzir, justificando 

sua pertinência. 7. Ato contínuo, concluso para saneamento e 

organização do processo, não se excluindo possibilidade de eventual 

julgamento antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do 

mérito. 8. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003555-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LILI HELDT DAROLD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003555-94.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: LILI HELDT DAROLD REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos. 1. Tendo em vista que o procedimento de liquidação se destina 

a produção de provas do alegado crédito, a pretensão probatória, 

notadamente exibição de documento, será apreciada no momento 

processual adequado. 2. Nos termos do artigo 511 do CPC, intimem-se os 

requeridos, na pessoa de seus advogados ou da sociedade de 

advogados a que estiverem vinculados (caso a parte autora tenha 

acostado ao presente feito o instrumento de procuração dos requeridos) 

ou pessoalmente, caso não haja instrumento de procuração nos autos, 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias e, 

em igual prazo, para apresentarem os documentos indicados na petição 

inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos que a parte 

autora pretende comprovar com tal documento (artigo 400, I, CPC). 3. 

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. 4. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC, que confere ao juiz o poder de 

dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. 5. Com a resposta, manifeste-se a 

parte autora em igual prazo. 6. Após, intimem-se as partes para, em 05 

(cinco) dias, especificar as provas que pretendem produzir, justificando 

sua pertinência. 7. Ato contínuo, concluso para saneamento e 

organização do processo, não se excluindo possibilidade de eventual 

julgamento antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do 

mérito. 8. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003634-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DELARMI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003634-73.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: ROBERTO DELARMI REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos etc. I. Tendo a advogada renunciado mandado consoante 

petição de fl. id.13778979 , proceda-se a Secretaria com a devida 

intimação do outro patrono constituído nos autos com a finalidade de 

cumprir o despacho proferido inicialmente. II. Intime-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003806-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003806-15.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: NILVA RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. I. Tendo a advogada renunciado mandado 

consoante petição de fl. id.13779379 , proceda-se a Secretaria com a 

devida intimação do outro patrono constituído nos autos com a finalidade 

de cumprir o despacho proferido inicialmente. II. Intime-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001812-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO PINHEIRO FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 
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RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001812-15.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARIA CONCEICAO PINHEIRO FEITOSA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Compulsando 

aos autos denota-se que a citação do requerido quanto a decisão inicial 

somente ocorreu em 23/07/2018, posto isto tenho como mais prudente 

redesignar o ato para a data de 11/10/2018 às 14h00m. II. Intime-se o 

Requerido quanto o presente despacho. III. Cumpra-se. Às providências. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001956-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO CIRANO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001956-86.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ADOLFO CIRANO DE CARVALHO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Compulsando aos autos 

denota-se que a citação do requerido quanto a decisão inicial somente 

ocorreu em 23/07/2018, posto isto tenho como mais prudente redesignar o 

ato para a data de 11/10/2018 às 14h30m. II. Intime-se o Requerido quanto 

o presente despacho. III. Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003637-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003637-28.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARCILENE DE ALMEIDA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. I. Tendo a advogada renunciado mandado 

consoante petição de fl. id.13779010 , proceda-se a Secretaria com a 

devida intimação do outro patrono constituído nos autos com a finalidade 

de cumprir o despacho proferido inicialmente. II. Intime-se. Cumpra-se. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

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

Processo Número: 1003081-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANI DAL CANTON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003081-89.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: TATIANI DAL CANTON INTERESSADO: ESTE JUÍZO Vistos. 

1. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do artigo 98 e 

seguintes do CPC. 2. Oficie-se ao INSS requisitando informações, no 

prazo de dez (10) dias, acerca de dependentes do falecido habilitados 

perante a Previdência Social (art. 1º, Lei nº 6.858/80), bem como e, se o 

caso, informações acerca de eventual resíduo de benefício previdenciário 

deixado pelo “de cujus”. O ofício deverá ser instruído com dados 

essenciais do “de cujus” (RG, CPF, data de nascimento, nome da mãe, pai 

etc). 3. Oficie-se, ainda, à agência bancária indicada na inicial solicitando 

informações, no prazo de dez (10) dias, sobre o saldo bancário/ resíduo 

de benefício previdenciário/FGTS/PIS-PASEP existente na conta do “de 

cujus”. 4. Em se tratando de saldos de contas bancárias, saldos de 

cadernetas de poupança e saldos de contas de Fundos de Investimento, 

intime-se os interessados para firmarem, por meio de declaração, a 

inexistência, na sucessão, de outros bens sujeitos a inventário. A 

declaração deverá seguir os parâmetros do modelo anexo ao Decreto 

85.845/81. A validade da declaração independerá de formulário especial, 

sendo lícita, inclusive, a declaração manuscrita pelos interessados. 5. No 

caso de o requerimento abranger valores devidos pelo empregador ao 

empregado, montantes das contas individuais do FGTS e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, bem como resíduo de benefício previdenciário, 

desnecessário o cumprimento do item “4” supra. 6. Após, se o caso, ao 

Ministério Público. Prazo: dez (10) dias. 7. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003269-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003269-19.2017.8.11.0045. 

EXEQUENTE: FABIO ALVES DE SOUSA EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. I. Dado à inexistência de alteração no 

contexto fático estabelecido, MANTENHO a decisão anteriormente 

prolatada, sob seus próprios fundamentos II. Intime-se o autor para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas e despesas 

de ingresso, sob pena de seu indeferimento, consoante dispõe o artigo 

290 c/c 321, parágrafo único, do CPC. III. Cumpra-se. Às providências. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004091-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SADI ARLINDO MUNARETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004091-08.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: SADI ARLINDO MUNARETTO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. 1. Nos termos do artigo 511 do CPC, intimem-se 

os requeridos, na pessoa de seus advogados ou da sociedade de 

advogados a que estiverem vinculados (caso a parte autora tenha 

acostado ao presente feito o instrumento de procuração dos requeridos) 

ou pessoalmente, caso não haja instrumento de procuração nos autos, 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias e, 

em igual prazo, para apresentarem os documentos indicados na petição 

inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos que a parte 

autora pretende comprovar com tal documento (artigo 400, I, CPC). 2. 

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. 3. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. 4. Com a resposta, manifeste-se a 

parte autora em igual prazo. 5. Após, intimem-se as partes para, em 05 

(cinco) dias, especificar as provas que pretendem produzir, justificando 

sua pertinência. 6. Ato contínuo, concluso para saneamento e 

organização do processo, não se excluindo possibilidade de eventual 
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julgamento antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do 

mérito. 7. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000942-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIN NICOLETE SARTORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000942-04.2017.8.11.0045. AUTOR: 

JOANIN NICOLETE SARTORI RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. I. Carga desnecessária. II. Tendo as partes tomado 

ciência da sentença proferida nos autos, com o ciente do Instituto nos 

autos, nada tendo sendo requerido, nos moldes da sentença, arquive-se. 

III. Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001610-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DYOU ANDERSON CENTURIAO WAGNER (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 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001610-38.2018.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 1.455,62; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, SUCUMBÊNCIA, CUSTAS, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA, ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL, COMPENSAÇÃO COM 

APÓLICES DA DÍVIDA PÚBLICA, IPVA - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE 

DE VEÍCULOS AUTOMOTORES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DYOU ANDERSON CENTURIAO WAGNER Parte Ré: 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Trata-se de 

“Ação Anulatória de Lançamento Tributário c/c Antecipação de Tutela c/c 

com Baixa Definitiva de Registro de Veículo Automotor” ajuizada por DYOU 

ANDERSON CENTURIAO WAGNER face do ESTADO DO MATO GROSSO. 

2. DECIDO. Como é sabido, com a elevação desta Comarca para a Terceira 

Entrância (Resolução nº 08/2014/TP), houve a instalação de mais duas 

Varas – Quinta e Sexta – dentre estas à Quinta Vara foi atribuída a 

Jurisdição dos Juizados Especiais Cível e Criminal e do Juizado Especial 

da Fazenda Pública, que passou, desde então, a existir nesta Comarca. 

Consta no art. 2º da Lei nº 12.153/09 que ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública compete “processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos”. Tal competência, segundo prevê 

o §4º da mesma Lei, é absoluta onde estiver instalado o Juizado. A 

Resolução nº 04/2014/TP reforça a competência dos referidos Juizados 

no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, exemplificando as ações de 

sua esfera de atuação, como a demanda indenizatória. Ademais, ainda 

que o litisconsórcio passivo envolva pessoa/empresa particular, o fato é 

que tal circunstância em nada altera a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÕES CONEXAS MOVIDAS CONTRA MUNICÍPIO DE 

VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA DE 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM PARTICULARES. RESOLUÇÃO N.º 

901/2012-COMAG E LEI FEDERAL N.º 12.153/09. COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JULGARAM PROCEDENTE O 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. UNÂNIME. (Conflito de Competência Nº 

70051068963, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 28/11/2012)”. “Conflito negativo de 

competência. Ação declaratória de cancelamento de multa ajuizada em 

face do Detran-SP, no Estado de Minas Gerais (local do domicilio do autor). 

Remessa ao Juízo da Vara da Fazenda Pública de Franca (local mais 

próximo da residência do autor). Juízo que não possui qualquer vinculação 

com a relação jurídica travada entre as partes. Declinação da competência 

a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital (local 

da sede do réu). Possibilidade. Artigos 94 e 100, inciso IV, alínea a, do 

CPC/1973 – vigente à época (artigos 46 e 53, inciso III, alínea a, do Novo 

CPC), e artigo 4º, inciso I, da lei nº 9.099/95, aplicáveis por força do artigo 

27 da lei nº 12.153/09. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Ação 

fundada em penalidade decorrente de infração de trânsito. Exclusão da 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atinente a 

matéria, que não se estende às Varas dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública da Comarca da Capital. Artigo 9º do Provimento CSM nº 2.203/14, 

vigente à época do ajuizamento da ação. Competência do Juízo suscitante, 

da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. Conflito 

procedente. (TJSP; Conflito de competência 0002631-58.2016.8.26.0000; 

Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro 

Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara do Juizado Especial da 

Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/07/2016; Data de Registro: 

27/07/2016).” Assim, considerando o valor da presente causa e que a 

demanda foi proposta em desfavor de Autarquia Estadual, tem-se que a 

competência para o seu processamento é do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. 3. Diante do exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

apreciar a presente demanda, determinando a remessa destes autos à 

Quinta Vara desta Comarca. Intimem-se. Preclusa esta decisão, 

remetam-se os autos à Vara competente. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89642 Nr: 3528-70.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDPVLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT, Andrea Rosan Dias Figueredo 

Zamae Taques - OAB:8233/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:15507/MT, Danusa Serena Oneda - OAB:13124-B/MT, Marcela 

Santana Miranda - OAB:15861, RAQUEL CASONATTO - 

OAB:MT/10.798

 CÓDIGO 89642.

Vistos etc.

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

manifeste-se quanto ao petitório de fls. 119/126.

II. Após, retorne-me conclusos.

III. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 1 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82718 Nr: 2140-69.2012.811.0045

 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: VALFRIDO MARX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do desarquivamento do feito para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 1540 Nr: 332-20.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI GUILHERME ARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:MT/13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 
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OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR CEZAR KREIN - 

OAB:7.350-B

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que a área a ser avaliada pertence 

a Comarca de Tapurah, intimo o douto procurador para que, providencie o 

recolhimento das taxas para distribuição da Carta Precatória.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003139-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CALETTI DEON (REQUERENTE)

RUBIA ARGENTA DEON (REQUERENTE)

JOSE ARMANDO ARGENTA (REQUERENTE)

NEIVA NOVELLO ARGENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003139-92.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: JOSE ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA, 

RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON REQUERIDO: GO AGRO 

FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA Vistos etc. 

Remeta-se o presente feito à Segunda Vara Cível desta Comarca, em 

consonância com o endereçamento da petição inicial apresentada, 

providenciando-se as baixas devidas. Intime-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002853-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLLYNE DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

ELIANE ARNALDO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED MERCOSUL - CONFEDERACAO DE FEDERACOES DE 

COOPERATIVAS UNIMED DA REGIAO SUL DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002853-17.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ANA KAROLLYNE DIAS DE SOUZA, ELIANE ARNALDO 

DIAS REQUERIDO: UNIMED MERCOSUL - CONFEDERACAO DE 

FEDERACOES DE COOPERATIVAS UNIMED DA REGIAO SUL DO BRASIL 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela proposta por MALVINA VIEIRA DE 

SOUZA em desfavor de UNIMED REGIONAL DE RONDONÓPOLIS. Sustenta 

a autora que foi diagnosticada com dorsolombalgia crônica agravada pela 

gigantomastia, tendo indicação médica para realização de cirurgia de 

redução mamária adjuvante ao tratamento da coluna vertebral. Entretanto, 

alega que após requisições junto a UNIMED, todas as tentativas restaram 

infrutíferas alegando a Requerida que os procedimentos pleiteados 

tratam-se de procedimentos estéticos, não coberto pelo rol da ANS 

vigente, os quais não tem cobertura pelo plano de saúde. Diz a 

Requerente que embora tenha sempre honrado com sua prestação 

financeira, foi surpreendida com a negação de seu pedido e que ainda, 

mesmo após a realização de perícia médica junto ao médico auditor da 

UNIMED, a Requerida trata o caso com irrelevância e falta de seriedade. 

Fundamenta sua pretensão na proteção ao consumidor, pois firmou 

contrato de adesão com a requerida (não tendo a oportunidade de discutir 

as cláusulas), e sempre adimpliu as prestações em dia, pleiteia pela 

realização dos procedimentos indicativos para melhoria de saúde e 

qualidade de vida. Vieram-me os autos conclusos. Relatei. Fundamento e 

decido. Primeiramente, retifique-se a parte Requerida cadastrada no polo 

passivo da ação visto a mesma não corresponder ao indicado na petição. 

Quanto ao pleito liminar, inicialmente início, destaco que a relação jurídica 

entrelaçada entre as partes é, notadamente, de consumo, sobre a qual 

deverá, por consequência, incidir as normas de proteção ao consumidor, 

entre elas, a inversão do ônus da prova. Conforme se denota dos autos, a 

requerente possui plano de saúde firmado com a requerida e embora 

tenha sido receitada cirurgia por médico conveniado, alega ter sido 

negado seu pedido de realização. No entanto, sendo a função social do 

contrato a preservação da vida e da saúde, vigorando o princípio da 

boa-fé objetiva, é claro que a intenção do consumidor é estar protegido no 

momento em que estiver com sua saúde fragilizada. E é essa a promessa 

também que a seguradora faz no momento da contratação. Assim, é 

cediço que o seguro deve abarcar tratamentos de saúde à medida que 

vão surgindo na vida do cliente, sob pena de sancionar o mesmo que 

contrata um plano de saúde e cumpre pontualmente com todas as 

obrigações de pagamento, mas acaba por se ver desprotegida num 

momento futuro. Por outro lado, no que concerne à apreciação do pedido 

liminar pleiteado pela Requerente, notadamente, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela, deve à parte demonstrar a existência 

dos requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil, 

conforme redação 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. Analisando 

detidamente o pleito, verifica-se que, apesar da autora realmente ter sido 

encaminhada para ato cirúrgico devido às moléstias comprovadas, os 

atestados médicos e encaminhamentos juntados aos presente feito 

apresentam um vasto lapso temporal até a data da propositura da ação, 

afastando assim o perigo de dano do caso em apreço. Por se tratar de 

saúde, é claro que o processo demanda celeridade e cuidado. Entretanto, 

pelo fato da Requerente já estar a espera do tratamento adequado e 

indicado por médico especialista, tenho que nesse juízo sumário de 

cognição há a necessidade de postergar a análise da liminar pleiteada 

para após a fase postulatória, visto a necessidade de ouvir o polo passivo 

da demanda, para que a apreciação seja analisada sob cautela e com 

segurança mínima exigida por parte desse Juízo. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 03/09/2018, às 13h30min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. 

Intime-se a parte requerida com relação à audiência e a presente decisão, 

bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. O prazo para 

resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da 

audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344). As partes devem comparecer acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, 

do CPC). Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003193-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CEDRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GGF FAZENDAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 220 de 571



CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003193-58.2018.8.11.0045. AUTOR: 

ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CEDRO RÉU: GGF 

FAZENDAS LTDA Vistos etc. I. Trata-se de Ação de Reintegração de 

Posse com Pedido Liminar ajuizada por APROVALE – Associação de 

Produtores Rurais do Vale do Cedro, qualificado nos autos, em face de 

GGF Fazendas Ltda, também devidamente identificado. Aduz, em síntese, 

que é proprietária de um imóvel rural localizado na Zona Rural de Lucas do 

Rio Verde/MT, com área de 26 hectares, objeto da matrícula nº 15.459 CRI 

de Sorriso/MT, o qual é encravado, sem acesso direto à via pública. Alega 

que há mais de 24 anos utilizava a estrada particular do Requerido como 

servidão de passagem, de forma mansa e pacífica, visto ser a única 

estrada de acesso a via pública mais próxima (linha 13). Entretanto, dia 26 

de julho de 2018 a parte autora foi surpreendida com a colocação de uma 

cerca e uma obstrução de terra na referida estrada, colocado pela parte 

Requerida, impedindo a passagem dos mesmos. II. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. III. Analisando detidamente os autos, verifica-se 

que trata-se de caso de conexão, visto que o objeto, o contexto fático da 

demanda (a estrada de passagem), embora não seja por motivos 

idênticos, deu origem aos seguintes processos: a) Autos nº. 

1003134-70.2018.8.11.0045 — Ação de Obrigação de Não Fazer 

Impeditiva de Obra Nova c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

Antecipada “inautita altera parte”, em trâmite na 6ª Vara da Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT, distribuído em 26/07/; b) os presentes autos – nº. 

1003193-58.2018.8.11.0045 — Ação de Reintegração de Posse com 

Pedido Liminar, em trâmite nesse juízo, distribuída em 27/07/2018 em 

regime de plantão, sendo redistribuída em expediente forense em 

31/07/2018. IV. Ademais, como é cediço, como forma de evitar futuras 

decisões dissonantes a respeito de temas convergentes, por haver 

identidade quanto as partes e contingência, entendo que a reunião dos 

feitos é medida que se impõe, a fim de que sejam processadas as ações 

supracitadas e decididas conjuntamente (CPC, art. 57) com o processo 

que fora distribuído primeiramente. V. Ante o exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para apreciar a presente demanda, 

determinando a remessa destes autos à Sexta Vara dessa Comarca. VI. 

Com o trânsito em julgado desta decisão, proceda, a Secretaria Judicial, à 

remessa dos autos, com as baixas e anotações legais. VII. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004841-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AURIVAN GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO ALVES DE MOURA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004841-10.2017.8.11.0045. 

EXEQUENTE: AURIVAN GOMES DA SILVA EXECUTADO: JOSE ROBERTO 

ALVES DE MOURA Vistos etc. 1. A requerente foi intimada a providenciar 

o preparo do feito ante o certificado de não recolhimento de guias 

referentes às custas judiciais. A mesma foi intimada para que recolhesse 

as custas de ingresso, além de indicar seu endereço eletrônico, sob pena 

de cancelamento da distribuição, entretanto, não fora dado as devidas 

providências requeridas em despacho de ID Num. 11831601 É o breve 

relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Dispõe o artigo 290, “caput”, do CPC, 

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. É o caso dos autos, uma vez que a despeito 

de intimada, a parte autora não tomou as respectivas providências. Neste 

sentido: "Apelação Cível. Não recolhimento de custas iniciais. Falta de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Intimação pessoal. Desnecessidade. 1. O recolhimento das 

custas processuais é pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo. Assim, a determinação para o recolhimento 

das custas, se não cumprida no prazo concedido, resulta na extinção do 

processo (CPC 267 IV). 2. Não há que se falar em intimação pessoal da 

parte no caso de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Negou-se provimento ao 

apelo do autor". (TJDF, APL nº 652956320108070001, 2ª turma cível, 

relator(a): Sérgio Rocha, julgamento: 01/02/2012, publicação: 17/02/2012, 

DJ - e pág. 91). "Processo Civil. Extinção do feito sem julgamento do 

mérito. Não pagamento das custas iniciais do processo. Aplicação do art. 

267, iv, do CPC. Gratuidade de justiça. Ausência dos requisitos para a sua 

concessão. 1. Se após a sua regular intimação o autor não cumpre a 

diligência determinada, no sentido de recolher as custas iniciais do 

processo, correta a decisão do magistrado que determina o cancelamento 

da distribuição (art. 257 do CPC) e, por conseqüência, extingue o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IV, do 

Código de Processo Civil. 2. O ordenamento jurídico não fixa parâmetros 

monetários para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No 

entanto, o magistrado pode valer-se das "regras de experiência comum 

subministradas pela observação do que ordinariamente acontece", 

consoante o disposto no art. 335 do diploma processual civil. 3. In casu, o 

autor não pode ser considerado juridicamente pobre para os fins do 

disposto na lei nº 1.060/50, como restou assentado no agravo de 

instrumento nº 2007.00.2.008604-5. 4. Apelação não provida. Sentença 

mantida". (TJDF, APL nº 837508120078070001, 1ª Turma Cível, Relator(a): 

Flavio Rostirola, julgamento: 07/11/2007, publicação: 22/11/2007, DJU pág. 

326 seção: 3). "MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 257 DO CPC. EXTINGUIRAM O MANDADO DE SEGURANÇA 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO". (Mandado de Segurança Nº 

70040923617, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 09/09/2011). Registre-se que 

o pagamento das custas processuais se traduz em pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, levando o 

descumprimento da determinação judicial, 'in casu', à aplicação do 

disposto no artigo 485, IV, do CPC. 3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento 

nos artigos 290 c/c 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito. 4. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. 5. Publique-se. Registre-se. 

Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 25 de junho de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000198-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARITANIA MONTEIRO DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000198-72.2018.8.11.0045. AUTOR: 

MARITANIA MONTEIRO DE CASTRO RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. 1. A parte autora foi intimada a emendar a peça inicial, ante a 

ausência de documento comprobatório de miserabilidade econômica, valor 

da causa equivocado, ausência de endereço eletrônico, mas deixou que 

se escoasse o prazo assinado, sem providência (ID Num. 13818101). É o 

breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Dispõe o artigo 290 do CPC, 

que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não efetuar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias. É o caso dos autos, uma vez que a despeito 

de intimada, a parte autora não tomou as respectivas providências. 

Registre-se que os requisitos essenciais apontados se traduzem em 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, levando o descumprimento da determinação judicial, 'in casu', à 

aplicação do disposto no artigo 485, IV, do CPC. 3. ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito. 3.1. Sem custas. Sem 

sucumbência. 3.2. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as 

baixas e anotações de estilo. 3.3. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 27 de junho de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000902-56.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA GONCALVES SILVA DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000902-56.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MARCIA REGINA GONCALVES SILVA DE MORAES Vistos etc. 1. Cuida-se 

de pedido de desistência da ação. Não houve, ainda, contestação nos 

autos. 2. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, 

do CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 3. Pela sucumbência e já que devida, nos 

moldes do artigo 90 do CPC, condeno a parte que desistiu ao pagamento 

das custas e despesas processuais. 4. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, após baixas e anotações de estilo. 5. Publique-se. 

Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 27 de junho 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003799-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DELARMI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003799-23.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: RAFAEL DELARMI REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos etc. 1. A requerente foi intimada a providenciar o preparo do 

feito ante a ausência de requisitos essenciais da petição inicial (Art. 319, 

CPC), sob pena de seu indeferimento, entretanto, não fora dado as 

devidas providencias requeridas em despacho de ID Num. 11410515. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Dispõe o artigo 290 do CPC, 

que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não providenciar o recolhimento das custas e despesas 

de ingresso, além de não atender o disposto no art. 321, em 15 (quinze) 

dias. É o caso dos autos, uma vez que a despeito de intimada, a parte 

autora não tomou as respectivas providências. Neste sentido: "Apelação 

Cível. Não recolhimento de custas iniciais. Falta de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Intimação 

pessoal. Desnecessidade. 1. O recolhimento das custas processuais é 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. Assim, a determinação para o recolhimento das custas, se não 

cumprida no prazo concedido, resulta na extinção do processo (CPC 267 

IV). 2. Não há que se falar em intimação pessoal da parte no caso de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. 3. Negou-se provimento ao apelo do autor". (TJDF, 

APL nº 652956320108070001, 2ª turma cível, relator(a): Sérgio Rocha, 

julgamento: 01/02/2012, publicação: 17/02/2012, DJ - e pág. 91). 

"Processo Civil. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Não 

pagamento das custas iniciais do processo. Aplicação do art. 267, iv, do 

CPC. Gratuidade de justiça. Ausência dos requisitos para a sua 

concessão. 1. Se após a sua regular intimação o autor não cumpre a 

diligência determinada, no sentido de recolher as custas iniciais do 

processo, correta a decisão do magistrado que determina o cancelamento 

da distribuição (art. 257 do CPC) e, por conseqüência, extingue o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IV, do 

Código de Processo Civil. 2. O ordenamento jurídico não fixa parâmetros 

monetários para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No 

entanto, o magistrado pode valer-se das "regras de experiência comum 

subministradas pela observação do que ordinariamente acontece", 

consoante o disposto no art. 335 do diploma processual civil. 3. In casu, o 

autor não pode ser considerado juridicamente pobre para os fins do 

disposto na lei nº 1.060/50, como restou assentado no agravo de 

instrumento nº 2007.00.2.008604-5. 4. Apelação não provida. Sentença 

mantida". (TJDF, APL nº 837508120078070001, 1ª Turma Cível, Relator(a): 

Flavio Rostirola, julgamento: 07/11/2007, publicação: 22/11/2007, DJU pág. 

326 seção: 3). "MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 257 DO CPC. EXTINGUIRAM O MANDADO DE SEGURANÇA 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO". (Mandado de Segurança Nº 

70040923617, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 09/09/2011). Registre-se que 

os requisitos essenciais da petição inicial traduzem-se em pressupostos 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, levando o 

descumprimento da determinação judicial, 'in casu', à aplicação do 

disposto no artigo 485, IV, do CPC. 3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento 

nos artigos 330, IV c/c 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito. 4. Sem sucumbência. Sem 

custas. 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de 

estilo. 6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS DO 

RIO VERDE, 29 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000443-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO APARECIDO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000443-83.2018.8.11.0045. AUTOR: 

RONIVALDO APARECIDO MARTINS RÉU: AYMORE 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. 13270774 - Pág. 1/3, 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 Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000029-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO XAVIER DA CRUZ NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000029-22.2017.8.11.0045. AUTOR: 

JOSE DIVINO XAVIER DA CRUZ NETO RÉU: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. 1. Intimem-se as partes para, em 05 

(cinco) dias, especificar as provas que pretendem produzir, justificando 

sua pertinência. 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e 

organização do processo, não se excluindo possibilidade de eventual 

julgamento antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do 
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mérito. 3. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 3 de julho de 

2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002898-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002898-55.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: RAIMUNDO NONATO 

LIMA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Bradesco Honda S/A, qualificado na 

inicial, moveu a presente ação de busca e apreensão contra Raimundo 

Nonato Lima dos Santos, também identificado(a), com fundamento no 

Decreto-Lei nº 911/69, visando ao bem descrito na inicial, que lhe foi 

alienado fiduciariamente em garantia. A inicial veio instruída do contrato (ID 

Num. 9321710), da notificação extrajudicial (Num. 9321715), além de 

outros documentos. A liminar foi deferida (Num. 9448451) e o réu foi 

citado (Num. 10028898), mas não se manifestou (certidão de Num. 

11374755). O bem alienado foi apreendido e depositado em mãos do 

representante legal da autora, ora proprietário fiduciário (certidão de Num. 

Num. 10028905 - Pág. 3/4). É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. 

O réu foi regularmente citado e notificado dos termos da presente ação de 

busca e apreensão. Contudo, deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

apresentação de resposta, impondo-se, no caso, a aplicação do artigo 

344 do Código de Processo Civil, que preceitua: “Se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor”. Não bastasse a presunção decorrente da 

revelia, o autor apresentou nos autos o contrato entabulado entre as 

partes, a demonstrar a relação contratual estabelecida (Num. 9321710), 

bem como comprovou a mora da parte requerida (Num. 9321715). O caso, 

pois, é de se consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

nas mãos do proprietário fiduciário, ora requerente, o qual poderá vender 

o bem objeto da garantia independentemente de leilão, hasta pública, 

avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. Não poderá, por certo, 

vender por preço vil: “Mas o credor não poderá vender o bem por preço 

vil, sob pena de se caracterizar abuso de direito” (RT 532/208). Deverá, 

outrossim, aplicar o produto da venda no pagamento de seu crédito e das 

despesas decorrentes, entregando ao(à) devedor(a) o saldo apurado, se 

houver, tudo conforme preceitua o artigo 2º, caput, do Decreto-Lei nº 

911/69. 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei 

nº 911/69, julgo totalmente procedente o pedido contido na inicial, para o 

fim de consolidar nas mãos da parte autora a propriedade e a posse plena 

e exclusiva do bem descrito na inicial, observando-se as determinações 

supra, cuja apreensão liminar torno definitiva. Levante-se o depósito 

judicial, facultada a venda pela parte autora. 4. Oficie-se ao Detran, 

comunicando estar a parte autora autorizada a proceder à transferência 

do bem, expedindo, quando for o caso, novo certificado de registro de 

propriedade em nome do(a) credor(a) ou de terceiro por ela indicado, livre 

do ônus da propriedade fiduciária (art. 3º, § 1º, Decreto-Lei nº 911/69). 5. 

Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que 

a norteia, condeno a parte requerida no pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios que, nos termos 

do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. 

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 27 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 106318 Nr: 1986-46.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE MARIA FANCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Intimação da parte autora para manifestação acerca do petitório de fls. 

105(prazo 10 dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 118778 Nr: 8816-28.2015.811.0045

 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: ANDERSON LIPPI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação da parte autora para no prazo legal apresentar contrarrazões 

de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 107850 Nr: 2757-24.2015.811.0045

 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: DANIELSON DA CONCEIÇÃO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:OAB/DF 513

 Intimação da parte requerida para no prazo legal apresentar 

contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 117683 Nr: 8237-80.2015.811.0045

 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: NAELSON OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Intimação da parte requerida para no prazo legal apresentar 

contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 15465 Nr: 1371-08.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDECIR STATZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, deixei de expedir a certidão para fins de protesto, 

vista que até a presente data não foi apresentada a guia recolhida para 

utilização de selo.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108979 Nr: 3364-37.2015.811.0045

 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: FRANCISCA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENIR MARIA GANZER COELHO 

FERNANDES - OAB:19107 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 477, §1º, do CPC/2015, INTIMO as partes para, 

querendo, manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 380/396, no prazo 

comum de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121390 Nr: 1284-66.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:19381/B, JOSIANE PILATTI - OAB:33.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 477, §1º, do CPC/2015, INTIMO as partes para, 

querendo, manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 380/396, no prazo 

comum de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 107425 Nr: 2545-03.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANDRÉ DIESEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco ) dias se 

manifeste nos autos, referente ao retorno da carta de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87601 Nr: 1433-67.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFINO FERREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste nos autos, referente ao retorno da carta de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102873 Nr: 191-05.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA, ADILSON 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste nos autos, referente ao retorno da carta de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95169 Nr: 2040-46.2014.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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:

 INTIMO a parte autora para que comparece no consultório do perito Dr. 

Guido V. Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 19/09/2018, a 

partir das 08h30min, observada a ordem de chegada. Endereço: Av. Mato 

Grosso, 936-S, b. Alvorada, Lucas do Rio Verde -MT, tel. 3549-3226.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31328 Nr: 540-18.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA, MARIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI, MIRIAN ADRIANI SCHVINN 

ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA - OAB:MT/6.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT, 

TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18436/O

 Processo n.º 540-18.2009.811.0045 – CÓD. 31328.

Em conformidade com consulta realizada no Sistema de Controle de 

Processos APOLO, é possível divisar que a advogada Taíssa Maffessoni 

retirou os autos do processo em “carga” na data de 23/05/2018. Segundo 

os informes extraídos do APOLO, deflui-se que a advogada, devidamente 

intimada para realizar a devolução dos autos, quedou-se inerte (conforme 

certidão anexa).

 Portanto, diante deste cenário, considerando-se que a advogada realizou 

a retenção indevida do processo por prazo acima do permitido [item 

2.4.9.2.2 da CNGCGJ/TJMT] e que, mesmo intimada, não realizou a 

devolução em Cartório, com fundamento no teor do art. 234, § 2º do 

Código de Processo Civil/2015, DETERMINO que a advogada seja proibida 

de retirar o processo em carga, em qualquer modalidade, até o 

encerramento e, também, APLICO a multa no valor de metade do 

salário-mínimo. Anote-se na capa do processo.

Levando-se por linha de estima que a postura da advogada caracteriza 

falta disciplinar [art. 34, inciso XXII da Lei nº 8.906/1994], punível com 

suspensão [art. 35, inciso II c/c o art. 37, inciso I, ambos da Lei nº 

8.906/1994], DETERMINO que se expeça ofício a OAB para que 

providencie a instauração de processo disciplinar, que deverá ser 

instruído com certidão circunstanciada elaborada pelo Gestor Judiciário.

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão dos autos, devendo a 

escrivania, no momento da confecção do expediente, consignar que o 

descumprimento da ordem poderá configurar o crime de sonegação de 

autos [art. 434, inciso I da CNGCGJ/TJMT].

Lucas do Rio Verde/MT, em 01 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 86269 Nr: 66-08.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDAA, ADSG, EDS, CDS, CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557/MT, LEONARDO DE MATTOS - OAB:14561-B/MT

 “Vistos etc., 1. Tendo em vista que os acusados Waldemison de Araújo 

Alves, Cassia da Silva, Edson da Silva e Carla da Silva mudaram de 
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endereço e não comunicaram este Juízo, conforme certidões de fls. 681 e 

687, com fulcro no artigo 367 do Código de Processo Penal, decreto a 

REVELIA dos mesmos. 2. Redesigno a audiência para o dia 25 de outubro 

de 2018, às 15h30min para oitiva da vítima. 3. Intime-se a vítima, 

observando o número telefônico acima citado para sua localização. 4. Dou 

os presentes por intimados. 5. Às providências e expedientes 

necessários, observando as formalidades legais”.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 80172 Nr: 4236-91.2011.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER PINHEIRO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FAGNER PINHEIRO DE MELO, Cpf: 

00682238112, Rg: 1456743-1, Filiação: Santa Pinheiro de Melo, data de 

nascimento: 18/02/1984, brasileiro(a), natural de Colorado do Este-RO, 

solteiro(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 

seguir transcrita. .

Sentença: ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado FAGNER PINHEIRO 

DE MELO, qualificado nos autos, como incurso no crime descrito no artigo 

155, “caput”, do Código Penal.DA DOSIMETRIA DA PENAA pena prevista 

para o crime de furto simples é de um (01) a quatro (04) anos de reclusão, 

e multa. Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando 

detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código 

Penal, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta 

forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de 

reclusão, e 10 (dez) dias-multa.Na segunda fase da dosimetria da pena, 

reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do 

CP), haja vista o contido no estrato processual de fls. 34/38, por ser 

documento público e conter as informações necessárias à configuração 

de tal instituto (artigo 63 e 64 do Código Penal), e de consequência, agravo 

a pena em 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa, encontrando 

a pena provisória de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 

(onze) dias-multa.Na terceira e última fase, não verifico a existência de 

causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno 

definitiva a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 

(onze) dias-multa.Fixo o regime de pena inicialmente semiaberto, haja vista 

a reincidência alhures consignada, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 

“c”, do CP (a contrario sensu); e o valor do dia-multa na proporção de 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, em face da 

situação econômica do acusado. Incabível a substituição por pena 

restritiva de direito e sursis (artigo 44 e 77, respectivamente).Disposições 

FinaisCondeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

contudo suspendo a cobrança por ser beneficiário da assistência 

judiciária gratuita, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 

1060/50.Considerando que o acusado respondeu o presente processo em 

liberdade, mantenho-o nessa situação no caso de eventual 

recurso.Incabível reparação de dano (art. 387, inciso IV, do CPP).P. R. 

I.Certificado o trânsito em julgado, procedam-se os seguintes atos: 1) 

Anote-se no sistema apolo; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação 

Nacional e Estadual; 3) Oficie-se ao TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no 

rol dos culpados; 5) Expeça-se guia de execução penal definitiva, 

encaminhando-a ao juízo competente; 6) Atendam-se as demais 

determinações constantes na CNGC/MT.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andreson Rafael 

Tafernaberri Leite, digitei.

Lucas do Rio Verde, 01 de agosto de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAICE CORREA GODINHO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO)

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Número do 

Processo: 1000202-12.2018.8.11.0045, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]. 

REQUERENTE: LAICE CORREA GODINHO RIBEIRO REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Ante o teor do Ofício Circular n. 

178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o Incidente de Resolução de Demanda 

Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e determinou a suspensão da tramitação 

dos processos pendentes de julgamento em curso no território do Estado 

de Mato Grosso, relativos à cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o 

curso do processo, enquanto pendente o julgamento do mencionado 

incidente. Julgado o incidente, conclusos para deliberação. Intimem-se. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003185-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PORTAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003185-18.2017.8.11.0045; Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração 

opostos pela reclamada ROSANGELA PORTAL DA SILVA contra sentença 

proferida no Id n.º 12011468, sob alegação de omissão quanto ao pedido 

de Justiça Gratuita. Desta forma, requer que seja acolhido o presente 

recurso, para o fim de sanar a omissão existente. É o sucinto relatório. 

Fundamento e Decido. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1.022, incisos III do CPC). Compulsando o 

feito, verifica-se que, de fato, não houve à apreciação do pedido de 

Justiça Gratuita, de forma que há omissão na r. sentença. Outrossim, sem 

mais delongas, verifica-se, a existência do citado vício na sentença 

atacada, motivo pelo qual, os presentes embargos merecem total 

acolhimento. Diante do exposto, com fundamento no inciso III, do artigo 

1.022, do Código de Processo Civil, recebo e ACOLHO os presentes 

Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado e CONCEDER os 

benefícios da Justiça Gratuita, restando nos demais termos inalterados a 

sentença, permanecendo tal como está lançada. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001167-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI OLIVEIRA DA PIEDADE (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 
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1001167-58.2016.8.11.0045; Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Desentranhe-se os documentos referentes ao Bacenjud, vez que se 

referem a autos distintos. 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, 17 de 

abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001336-45.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIZ TRETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA ALVES DE SOUZA FUJII (REQUERIDO)

IZELTON REFATI (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

VINICYUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS OAB - MT20984/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001336-45.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL, INADIMPLEMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

SUCUMBÊNCIA, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, PROVAS]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MAURO LUIZ TRETTO Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, IZELTON REFATI, CLEUSA ALVES DE SOUZA FUJII Vistos. Intime-se 

as partes para manifestar quanto à proposta de honorários id. 12536893. 

Caso haja concordância, intime-se o requerido para realizar o pagamento 

na conta única, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se as partes para 

apresentarem os quesitos, no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem 

conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIN FERNANDO DURBAN PENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000218-63.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOAQUIN FERNANDO 

DURBAN PENA REQUERIDO: AMBEV S.A. S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de reclamação cível em que a Reclamante alega ter sofrido 

danos morais em razão de ter adquirido 24 (vinte e quatro) latas de 

refrigerante que foram acomodados próximos de três caixas de sabão em 

pó e as latas se romperam deteriorando o sabão. Pede reparação em 

danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

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. 2. Superadas as preliminares e por não vislumbrar a 

necessidade de produção de provas outras que não as já colacionadas 

nos autos, passo ao julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Desnecessária a dilação 

probatória, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, e, quanto 

aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela via documental. 3. No 

mérito a ação é improcedente. O Reclamante alega que adquiriu vinte e 

quatro unidades de refrigerante Soda Antárctica e acondicionou próximo a 

três caixas de sabão em pó omo multiação. Afirma que, antes mesmo de 

abrir as garrafas, percebeu que as latas vazaram o líquido e derramaram 

no sabão em pomas não junta fotografias para comprovar o alegado. 

Afirma que em contato com a parte reclamada, recebeu a proposta de 

restituição ou troca dos produtos, mas não aceitou o acordo, devido 

pretender a restituição das caixas de sabão em pó. Em sua contestação, a 

reclamada alega não ter havido a ocorrência de dano moral, como também 

o nexo causal, uma vez que o simples fato de visualizar o derramamento 

do líquido não gera dano, bem como o autor ao entrar em contato com o 

SAC da Reclamada não aceitou a restituição da troca do produto. Pois 

bem, após detida análise dos autos e seus documentos, verifico que no 

caso em apreço, o conjunto probatório produzido não revela a existência 

de fato hábil a justificar reparação por dano de ordem imaterial, espécie de 

prejuízo reservado a situações que tenham grau de relevância 

significativa e capazes de ultrapassarem aborrecimentos decorrentes do 

convívio em sociedade. Como é pacífico na jurisprudência, somente há o 

dano moral quando houver uma violação aos direitos da personalidade de 

alguém. No caso em tela não vislumbro a ocorrência de qualquer gravame 

ao requerente. Cumpre destacar que o simples sentimento de repugnância 

referido pelo autor não gera o dever de indenizar pela demandada. Nesse 

sentido: “CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. LARVA ENCONTRADA EM DOCE. 

ALIMENTO NÃO INGERIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA - Não há cerceamento de defesa quando, na fase de 

conhecimento, a parte não faz qualquer requerimento no sentido de se 

produzir prova pericial. Ademais, esta preliminar, para fins de possível 

análise do produto, neste caso concreto, configura supressão de 

instância, haja vista a preclusão pelo não insurgimento da questão em 

momento oportuno. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO - A não ingestão de 

produto impróprio para o consumo, em virtude de objeto estranho em sua 

superfície, não enseja indenização por danos morais, pois o caso 

concreto aponta para um grande inconveniente, mas não restou provado 

maiores consequências para a psique da autora. 3. Recurso conhecido, 

preliminar afastada, e, no mérito, improvido. 4. Sem custas e honorários, 

ante o provimento do recurso.” (TJ-DF - ACJ: 20140110203453 DF 

0020345-27.2014.8.07.0001, Relator: LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO, 

Data de Julgamento: 16/09/2014, 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2014 . Pág.: 274). Nesse sentido, verbis: “CONSUMIDOR. FATO DO 

PRODUTO. CORPO ESTRANHO ENCONTRADO NO INTERIOR DE GARRAFA 

DE REFRIGERANTE. BEM IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. AUSÊNCIA DE 

INGESTÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. No caso concreto, a 

autora constatou a presença do corpo estranho no interior da garrafa do 

refrigerante antes mesmo da ingestão, conforme afirmado na inicial. 

Assim, o dano moral não está configurado, diante da ausência de violação 

efetiva ao postulado da segurança do consumidor, e, por conseqüência, 

de ofensa a direitos da personalidade. RECURSO PROVIDO.” (TJRS - 

Recurso Cível Nº 71003765237, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 06/06/2012) 

(destaquei) “RECURSO INOMINADO - REFRIGERANTE COM CORPO 

ESTRANHO NO SEU CONTEÚDO - PRODUTO NÃO CONSUMIDO - MERO 

ABORRECIMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DESCABIDA - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o 

consumidor não consome o produto viciado, que apresentou corpo 

estranho no interior de sua embalagem, por si só não dá ensejo à 
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reparação por dano moral, tal fato não passa de mero aborrecimento e 

contratempo, a que todos estão sujeitos, e inexistindo provas que foi 

submetido à situação vexatória e humilhante não é cabível indenização 

desta natureza. 2. “A existência de "corpo estranho" em garrafa de 

refrigerante, identificado pela parte como restos de um inseto, e que não 

foi sequer aberta, constitui mero aborrecimento que não pode ser elevado 

à condição de dano moral, e, via de conseqüência, não gera direito à 

indenização”. (TJRN - APC 42150 RN 2011.004215-0, Relator: 

Desembargador Amilcar Maia, Julgamento: 30/08/2011, 1ª Câmara Cível)?, 

?Não se vislumbra dano moral na aquisição de uma garrafa de refrigerante 

que mostrava uma impureza, sendo que o recipiente nem foi aberto nem 

ingerido o líquido; apenas constatado o fato. Decisão: Negar provimento. 

Unânime”. (TJDF - APC 7-93677 - 2ª Turma Cível - Rel. Des. Getúlio Moraes 

Oliveira)?. 3. “A simples aquisição de refrigerante contendo inseto em seu 

interior, sem que seu conteúdo tenha sido ingerido ou, ao menos, que a 

embalagem tenha sido aberta, não é fato capaz de, por si só, de provocar 

dano moral”. (STJ, REsp 747396 DF 2005/0073360-7). 4. Mero transtorno, 

incômodo ou aborrecimento Como se sabe, o direito à indenização está 

adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais 

sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano 

e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. 

A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve 

ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, 

pena de desconfiguração e descrédito do instituto. Assim, conforme 

sustentado acima, não havendo violação aos direitos de personalidade da 

parte reclamante, mas, tão-somente, o experimento de um mero dissabor, 

eis que os fatos ocorridos não resultaram em transtorno psicológico de 

grau relevante a desencadear indenização por abalo moral, inviável a 

condenação da demandada a este título. Assim, verifico não restarem 

preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco 

no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que 

restasse caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados 

na exordial. O reclamante não requereu reparação pelos danos materiais. 

III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos apresentados 

por JOAQUIN FERNANDO DURBAN PENA em desfavor de AMBEV S.A. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Projeto de sentença submetido à homologação da MM. Juíza de Direito, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 08 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIN FERNANDO DURBAN PENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000218-63.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOAQUIN FERNANDO 

DURBAN PENA REQUERIDO: AMBEV S.A. S E N T E N Ç A I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Trata-se de reclamação cível em que a Reclamante alega ter sofrido 

danos morais em razão de ter adquirido 24 (vinte e quatro) latas de 

refrigerante que foram acomodados próximos de três caixas de sabão em 

pó e as latas se romperam deteriorando o sabão. Pede reparação em 

danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

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. 2. Superadas as preliminares e por não vislumbrar a 

necessidade de produção de provas outras que não as já colacionadas 

nos autos, passo ao julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Desnecessária a dilação 

probatória, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, e, quanto 

aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela via documental. 3. No 

mérito a ação é improcedente. O Reclamante alega que adquiriu vinte e 

quatro unidades de refrigerante Soda Antárctica e acondicionou próximo a 

três caixas de sabão em pó omo multiação. Afirma que, antes mesmo de 

abrir as garrafas, percebeu que as latas vazaram o líquido e derramaram 

no sabão em pomas não junta fotografias para comprovar o alegado. 

Afirma que em contato com a parte reclamada, recebeu a proposta de 

restituição ou troca dos produtos, mas não aceitou o acordo, devido 

pretender a restituição das caixas de sabão em pó. Em sua contestação, a 

reclamada alega não ter havido a ocorrência de dano moral, como também 

o nexo causal, uma vez que o simples fato de visualizar o derramamento 

do líquido não gera dano, bem como o autor ao entrar em contato com o 

SAC da Reclamada não aceitou a restituição da troca do produto. Pois 

bem, após detida análise dos autos e seus documentos, verifico que no 

caso em apreço, o conjunto probatório produzido não revela a existência 

de fato hábil a justificar reparação por dano de ordem imaterial, espécie de 

prejuízo reservado a situações que tenham grau de relevância 

significativa e capazes de ultrapassarem aborrecimentos decorrentes do 

convívio em sociedade. Como é pacífico na jurisprudência, somente há o 

dano moral quando houver uma violação aos direitos da personalidade de 

alguém. No caso em tela não vislumbro a ocorrência de qualquer gravame 

ao requerente. Cumpre destacar que o simples sentimento de repugnância 

referido pelo autor não gera o dever de indenizar pela demandada. Nesse 

sentido: “CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. LARVA ENCONTRADA EM DOCE. 

ALIMENTO NÃO INGERIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA - Não há cerceamento de defesa quando, na fase de 

conhecimento, a parte não faz qualquer requerimento no sentido de se 

produzir prova pericial. Ademais, esta preliminar, para fins de possível 

análise do produto, neste caso concreto, configura supressão de 

instância, haja vista a preclusão pelo não insurgimento da questão em 

momento oportuno. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO - A não ingestão de 

produto impróprio para o consumo, em virtude de objeto estranho em sua 

superfície, não enseja indenização por danos morais, pois o caso 

concreto aponta para um grande inconveniente, mas não restou provado 

maiores consequências para a psique da autora. 3. Recurso conhecido, 

preliminar afastada, e, no mérito, improvido. 4. Sem custas e honorários, 

ante o provimento do recurso.” (TJ-DF - ACJ: 20140110203453 DF 

0020345-27.2014.8.07.0001, Relator: LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO, 

Data de Julgamento: 16/09/2014, 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2014 . Pág.: 274). Nesse sentido, verbis: “CONSUMIDOR. FATO DO 

PRODUTO. CORPO ESTRANHO ENCONTRADO NO INTERIOR DE GARRAFA 

DE REFRIGERANTE. BEM IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. AUSÊNCIA DE 

INGESTÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. No caso concreto, a 

autora constatou a presença do corpo estranho no interior da garrafa do 

refrigerante antes mesmo da ingestão, conforme afirmado na inicial. 

Assim, o dano moral não está configurado, diante da ausência de violação 

efetiva ao postulado da segurança do consumidor, e, por conseqüência, 

de ofensa a direitos da personalidade. RECURSO PROVIDO.” (TJRS - 

Recurso Cível Nº 71003765237, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 06/06/2012) 

(destaquei) “RECURSO INOMINADO - REFRIGERANTE COM CORPO 

ESTRANHO NO SEU CONTEÚDO - PRODUTO NÃO CONSUMIDO - MERO 

ABORRECIMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DESCABIDA - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o 

consumidor não consome o produto viciado, que apresentou corpo 

estranho no interior de sua embalagem, por si só não dá ensejo à 

reparação por dano moral, tal fato não passa de mero aborrecimento e 

contratempo, a que todos estão sujeitos, e inexistindo provas que foi 

submetido à situação vexatória e humilhante não é cabível indenização 

desta natureza. 2. “A existência de "corpo estranho" em garrafa de 

refrigerante, identificado pela parte como restos de um inseto, e que não 
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foi sequer aberta, constitui mero aborrecimento que não pode ser elevado 

à condição de dano moral, e, via de conseqüência, não gera direito à 

indenização”. (TJRN - APC 42150 RN 2011.004215-0, Relator: 

Desembargador Amilcar Maia, Julgamento: 30/08/2011, 1ª Câmara Cível)?, 

?Não se vislumbra dano moral na aquisição de uma garrafa de refrigerante 

que mostrava uma impureza, sendo que o recipiente nem foi aberto nem 

ingerido o líquido; apenas constatado o fato. Decisão: Negar provimento. 

Unânime”. (TJDF - APC 7-93677 - 2ª Turma Cível - Rel. Des. Getúlio Moraes 

Oliveira)?. 3. “A simples aquisição de refrigerante contendo inseto em seu 

interior, sem que seu conteúdo tenha sido ingerido ou, ao menos, que a 

embalagem tenha sido aberta, não é fato capaz de, por si só, de provocar 

dano moral”. (STJ, REsp 747396 DF 2005/0073360-7). 4. Mero transtorno, 

incômodo ou aborrecimento Como se sabe, o direito à indenização está 

adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais 

sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano 

e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. 

A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve 

ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, 

pena de desconfiguração e descrédito do instituto. Assim, conforme 

sustentado acima, não havendo violação aos direitos de personalidade da 

parte reclamante, mas, tão-somente, o experimento de um mero dissabor, 

eis que os fatos ocorridos não resultaram em transtorno psicológico de 

grau relevante a desencadear indenização por abalo moral, inviável a 

condenação da demandada a este título. Assim, verifico não restarem 

preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco 

no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que 

restasse caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados 

na exordial. O reclamante não requereu reparação pelos danos materiais. 

III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos apresentados 

por JOAQUIN FERNANDO DURBAN PENA em desfavor de AMBEV S.A. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Projeto de sentença submetido à homologação da MM. Juíza de Direito, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 08 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE SIQUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000874-20.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FABIO JOSE SIQUEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Defiro levantamento dos valores 

de depositado nos autos em favor do Autor. Intimem-se as partes nos 

termos do Provimento 68/2018 do CNJ. Decorrido o prazo legal expeça-se 

o alvará para liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o Autor para 

tomar ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da CNGC. Após, 

arquive-se com as cautelas de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de julho de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011000-15.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZIEL BARRA NOVA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011000-15.2015.8.11.0045. REQUERENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME REQUERIDO: AMAZIEL BARRA NOVA FERREIRA 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. A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação. 

Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida 

isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de maio 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, 05 de julho de 2018. 

Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000588-42.2018.8.11.0045; Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de 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, 19 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACELIA SANTA BRIGIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 
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1000590-12.2018.8.11.0045; Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de 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, 19 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010791-80.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR GOULARTE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010791-80.2014.8.11.0045; Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença apresentado por VILMAR GOULART MEDEIROS em face de OI 

S/A. Como é de amplo conhecimento, o Plano de Recuperação Judicial do 

Grupo Oi foi homologado. A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, 

da 7ª Vara Empresarial do Rio, no dia 21 de junho, e vale para as todas as 

empresas do grupo - Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 

Participações, Portugal Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os 

créditos existentes contra ela na data do pedido, ainda que não vencidos, 

deverão ser recebidos pelos respectivos credores no processo de 

recuperação judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da 

Lei n. 11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se 

ainda não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, 

dos autos a inadequação deste processo de execução para recebimento 

do crédito expresso na sentença proferida nos presentes. Ademais, em 

se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, 

cuja redação foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em 

novembro de 2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em 

recuperação judicial, não há como prosseguir a execução individual, 

devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de 

preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo do enunciado, 

deve o cumprimento da sentença ser extinto pela impossibilidade do 

prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. Neste sentido: 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO INOMINADO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 19 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA VIEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000585-87.2018.8.11.0045; Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos, verifico que 

as partes entabularam acordo livremente e requerem a homologação do 

mesmo (Id. 12701944). Destarte, como as partes apresentam ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo de Id. 12701944, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil. Com a juntada do comprovante de 

depósito judicial, expeça-se o alvará em favor do autor. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de abril 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KEITY FERNANDA GOMES DA SILVA TODESCATT (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 SENTENÇA Processo: 

1000743-45.2018.8.11.0045; Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos verifico que 

as partes entabularam acordo livremente e requerem a homologação do 

mesmo (Id. 12781715). Destarte, como as partes apresentam ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo de Id. 12781715, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 
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RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil. Com a juntado do comprovante de 

depósito judicial, expeça-se o alvará em favor da autora. Certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas 

devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON RODRIGUES MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000550-30.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CLEBSON RODRIGUES MODESTO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Converto o julgamento em diligência. 

Considerando que o comprovante de endereço juntado na inicial não tem 

como titular o autor, determino, 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. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DANTAS CASTRO SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000558-07.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ROSILDA DANTAS CASTRO SOUZA LIMA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Converto o julgamento em 

diligência. Considerando que o comprovante de endereço juntado na inicial 

não tem como titular como autor, determino, 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. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUY GUILHERME DE MORAIS AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 13/09/2018. às 14:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC GONCALVES RAMOS 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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000560-74.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ISAC GONCALVES RAMOS DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Converto o julgamento em 

diligência. Considerando que o comprovante de endereço juntado na inicial 

não tem como titular o autor, determino, 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. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de abril de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83966 Nr: 3477-93.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOIR GABRIEL BOSING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ZELFRIDO GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEDRO FRAQNZ - 
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OAB:OAB14.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Mateus Paulo dos Santos - Estágiario

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 100815 Nr: 6533-66.2014.811.0045

 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: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTNORTE TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA ME, ORIDIO LUCIO ELGER

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

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Mateus Paulo dos Santos - Estágiario

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102272 Nr: 22663-34.2014.811.0045

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MAIS LTDA ME - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Mateus Paulo dos Santos - Estágiario

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112620 Nr: 5272-32.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR CEZAR PEDROSO NAZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Mateus Paulo dos Santos - Estágiario

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92538 Nr: 6387-59.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: VANGUARDA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGÍDIO RAUL VUADEN, ISABEL FÁTIMA 

GANZER, ADVASSON PRETTO, EDITE MARIA BERGAMIN PRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO TREVISAN - 

OAB:77.202/RS, RAFAEL PIVETTA GAVLINSKI - OAB:MT- 9536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, para que o mandado seja encaminhado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 3,00 por 

quilômetro percorrido (considera-se a distância de ida e volta), a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101185 Nr: 22124-68.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PRETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ROCHA PRETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKE ARTUR RIBEIRO VIANA 

QUINTO - OAB:13.150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

Mateus Paulo dos Santos - Estagiário

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000497-58.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN MARTINI FERNANDES (AUTOR)

ENIO MARTINI FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIDIA GOMES DA SILVA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerente, por 

meio de sua representante processual, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceda ao preparo da carta precatória de citação/intimação, a ser 

protocolada na Comarca de Nova Xavantina - MT, devendo ser juntadas 

aos autos a guia e comprovante de pagamento, para o devido 

encaminhamento da missiva.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-43.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LORRAINE FAUSTINO FABIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 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: 17:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-65.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MARTINS DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/09/2018 Hora: 17:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001991-55.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar inico a fase de 

cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000848-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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: AUDIENCIA 

CONCILIAÇÃO - COCALINHO Data: 24/10/2018 Hora: 07:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000907-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAGLIO ALBERTO PINTO (REQUERIDO)

 

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: 

AUDIENCIA CONCILIAÇÃO - COCALINHO Data: 24/10/2018 Hora: 07:30 , 

horas de Mato Grosso, endereço: Posto de Atendimento de Cocalinho-MT, 

sito: Av. Hermano Ribeiro da Silva, s/n, Centro - Cocalinho-MT, (Fone: 

3468-1694 - da Comarca de Agua Boa-MT). ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 94829 Nr: 3711-79.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Candido Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andreia Batista - 

OAB:OAB/MT 18.808

 DESPACHO

Vê-se que a defesa constituída do acusado quedou-se inerte, mesmo 

após impulsionamento para que fossem apresentadas alegações finais, 

conforme fls. 123/126. 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

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000227-03.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KION SOUTH AMERICA FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA 

ARMAZENAGEM LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUCON OAB - SP289360 (ADVOGADO)

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 (ADVOGADO)

JULIA FERREIRA COSSI OAB - SP364524 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO DE ALTO ARAGUAIA 

(IMPETRADO)

 

Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de R$:25,00 9( vinte 

e cinco reais), conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à 

central de processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acesar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96379 Nr: 2590-77.2018.811.0020

 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: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C. 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSFALLEIRO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MAIA MARCHIOTE - 

OAB:279314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENEGOTTO 

SIRONI - OAB:40.396/PR, MARCOS ROGÉRIO SCIOLI - OAB:242838

 Código n.º 96379

Vistos.
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Intime-se o Requerente para que, no prazo de 48hs, proceder ao 

recolhimento da diligência mencionado na referência 20, sob pena de 

devolução/encaminhamento dos presentes autos ao Juízo da 5ª Vara Cível 

da Comarca de Maringá – PR.

 Ultrapassado o prazo sem o cumprimento da determinação, proceda a 

devolução/encaminhamento retro determinado.

 Intimações e diligências necessárias.

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.: 82627 Nr: 2751-24.2017.811.0020

 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: RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIA SOARES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE FIGUEIREDO DOS 

SANTOS NOVAIS - OAB:24385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Ultimadas as providencias, certifique-se e tornem-me os autos conclusos 

para decisão. Saem as partes presentes pessoalmente intimadas. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providencias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 88685 Nr: 5470-76.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ARCE DO AMARAL, JEFERSON 

FARIAS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402/B/MT

 Autos n. 5470-76.2017.811.0020 (cód. 88685).

Vistos.

1. Trata-se de ação penal pública deflagrada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL DE MATO GROSSO em desfavor de FERNANDO ARCE DO 

AMARAL e JEFERSON FARIAS GUIMARÃES pelo suposto cometimento do 

delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e do artigo 244-B 

do Estatuto da Criança e do Adolescente.

 2. Visando atender ao que dispõe o Ofício Circular n. 10/2018/GAB/J-Aux, 

cuja finalidade é reanalisar da manutenção da custódia cautelar das 

pessoas privadas de liberdade por mais de 180 (cento e oitenta) dias, bem 

como das prisões definitivas, no que tange aos benefícios aplicáveis à 

execução penal, em especial na concessão de indulto e comutação, os 

autos vieram-me conclusos.

3. No caso dos autos, a audiência de instrução e julgamento fora realizada 

em 13/04/2018, oportunidade em que determinei a expedição de cartas 

precatórias para a oitiva da testemunha DOUGLAS HENRIQUE PASSOS 

PEREIRA (ref. 48), às oitivas de testemunhas da defesa VALDELIRIO 

ARCE DO AMARAL, LAZARA MARIANA e CHARLENE RIBEIRO DA SILVA 

(ambos, ref. 49), bem como o interrogatório do acusado FERNANDO ARCE 

DO AMARAL (ref. 49).

4. No que toca a prisão cautelar dos denunciados, verifico a manutenção 

do quadro fático nestes autos, como também que não desapareceram os 

motivos ensejadores da prisão preventiva, ancorado no art. 312 do CPP, 

razão pela qual MANTENHO a prisão preventiva dos denunciados 

FERNANDO ARCE DO AMARAL e JEFERSON FARIAS GUIMARÃES, 

garantindo, assim, não só o resguardo da ordem pública, mas também a 

aplicação da lei penal.

5. CERTIFIQUE-SE quanto à juntada das cartas precatórias devidamente 

cumpridas. Encerrada a instrução, ABRO vista dos autos às partes, pelo 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para apresentação dos memoriais 

finais.

6. CIENTIFIQUE-SE o MPE e a INTIME-SE a defesa.

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 1 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92437 Nr: 1025-78.2018.811.0020

 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: JOSÉ BATISTA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente na pessoa de seu advogado da audiência 

redesignada para o dia 05/11/2018 às 13:00horas(MT) que se realizará no 

CEJUSC desta comarca.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 72411 Nr: 1767-74.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURITA FAGUNDES DE ALMEIDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO VIEIRA, HAVAN, TRANSBEN 

-TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO VINÍCIUS DE OLIVEIRA - 

OAB:21.273/SC, THAIS CRISTINE WANKA - OAB:36359

 Intimação dos advogados da parte requerida da audiência designada para 

o dia 18/09/2018 às 14horas(MT) que se realizará no CEJUSC desta 

comarca.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010263-58.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAILTON MACEDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO OAB - MT0020129A (ADVOGADO)

GETULIO ALVES LOPES OAB - MT0012357A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010263-58.2013.8.11.0020. EXEQUENTE: MIRAILTON MACEDO DE 

SOUZA EXECUTADO: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - ME Vistos. 

1. No presente caso, a parte reclamante requereu a Execução de 

Sentença - procedimento executório, por quantia certa (art. 523 do NCPC), 

que depende de intimação, cuja penhora só será realizada em caso de 

não pagamento do débito, depois de decorrido prazo de 15 (quinze) dias, 

a partir do qual se imporá multa de 10% sobre a condenação pela falta de 

pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte executada para pagar o 

valor do débito fixado na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), podendo impugnar a 

execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 do NCPC, e cumprir a 
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obrigação de fazer ali estabelecida. 3. Intimem-se. 4. CUMPRA-SE. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 09/2018-DF

* O Edital n. 09/2018-DF - referente ao Processo Seletivo para 

credenciamento de Juiz Leigo na Comarca de Barra do Bugres-MT - 

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): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 31456 Nr: 2568-41.2007.811.0008

 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: Ramiro da Silva Deniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR A PARTE 

AUTORA para que apresente os cálculos na forma acordada, no prazo de 

05 (cinco) dias.istos, etc.

Ante o que consta dos autos, HOMOLOGO para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência ao recurso de apelação 

de fls. 132/135, celebrado nestes autos de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE 

AMPARO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE promovida por RAMIRO DA 

SILVA DINIZ em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para 

que sejam aplicados os índices de correção monetária e juros de acordo 

com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na cobrança dos valores em atraso.

Intime-se a parte autora para que apresente os cálculos na forma 

acordada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a juntada dos cálculos, dê-se vista à Autarquia requerida para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE.

Barra do Bugres – (MT), 24 de Julho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131446 Nr: 7353-94.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MATEUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES COSTA - 

OAB:13648

 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 22/04/2015 (pág. 17), 

devendo ser compensado com os valores recebidos à titulo de LOAS. 

Diante do requerimento feito 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.Considerando que o Autor recebe o benefício LOAS 

e tendo em vista a inacumulatividade dos benefícios, DETERMINO que o 

LOAS seja cessado no momento da implantação da aposentadoria.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108193 Nr: 682-89.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SOUZA

 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 - OAB:, JULIANO 

MARQUES RIBERIO - OAB:8.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do indeferimento administrativo 

ocorrido em 27/10/2015 (pág. 13). 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 a Gerência 

Executiva do INSS para que IMPLANTE O BENEFÍCIO no prazo de 30 

(trinta) dias. FICA ESTA PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desnecessária a 

intimação da Autarquia requerida. Registre-se. Saem os presentes 

devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121559 Nr: 1740-93.2017.811.0008

 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: Benedito da Silva Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 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 
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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. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do indeferimento administrativo 

ocorrido em 05/09/2016 (pág. 35). 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. FICA ESTA 

PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da Autarquia. 

Registre-se. Saem os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131734 Nr: 7524-51.2017.811.0008

 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: SONIA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada 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 28/11/2016 (pág. 26). 

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, quais sejam: (i) prova 

inequívoca da verossimilhança da alegação, conforme fundamentação da 

sentença, e de (ii) receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

caracterizado em face da natureza alimentar do benefício.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128144 Nr: 5438-10.2017.811.0008

 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: MARIA CICERA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16.165-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada 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 14/08/2017 (pág. 41), 

devendo ser compensado com os valores recebidos à titulo de LOAS. 

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, quais sejam: (i) prova 

inequívoca da verossimilhança da alegação, conforme fundamentação da 

sentença, e de (ii) receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

caracterizado em face da natureza alimentar do benefício.Considerando 

que a Autora recebe o benefício LOAS e tendo em vista a 

inacumulatividade dos benefícios, DETERMINO que o LOAS seja cessado 

no momento da implantação da aposentadoria.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84291 Nr: 662-06.2013.811.0008

 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: PEDRO MAURICIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de Ação de Conversão de Amparo Social para Aposentadoria 

por Idade proposta por PEDRO MAURICIO DA SILVA em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 As folhas 29 compareceu o advogado da parte autora pugnando pela 

desistência da ação com a consequente extinção e arquivamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, eis que defiro a gratuidade.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81093 Nr: 2750-51.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÁSSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12.296, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907-MT

 Vistos etc.

 Intime-se o requerido para que se manifeste sobre a devolução da 
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precatória de folhas 316/322, requerendo o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127182 Nr: 4836-19.2017.811.0008

 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: TANIA FAVALESSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97711 Nr: 821-75.2015.811.0008

 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: EDNA APARECIDA VASCONCELOS ANDRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87013 Nr: 2811-72.2013.811.0008

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDPDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 Vistos etc.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça, a esta comarca, e querendo, para se manifestarem e 

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

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, ARQUIVE-SE estes 

autos, mediante as baixas e anotações de estilo.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83540 Nr: 398-86.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIL JOSÉ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:OAB/MT 13.842-A

 Vistos etc.

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.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86552 Nr: 2349-18.2013.811.0008

 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: JOSE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos etc.

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.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81449 Nr: 3124-67.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILSA SANTANA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA CHRISTINA C.F.B 

CARVALHO - OAB:8.852, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos etc.

 1. Intime-se a apelada MARILSA SANTANA DE ARRUDA para apresentar 

contrarrazões ao recurso de folhas 61/64, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 1.010, § 1º, CPC).

2. Após o transcurso do prazo com ou sem as contrarrazões, remeta-se 

os autos ao E. Tribunal de Justiça (art. 1.010, § 3º, CPC).

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 55173 Nr: 1373-45.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILINO DUARTE SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora PESSOALMENTE, para no prazo de 05 (cinco) 

dias dar regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

consoante dispõe do artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e faça os autos 
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conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80189 Nr: 1782-21.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA MARIA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDIANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação 

declaratória proposta por VANDA MARIA DOS SANTOS SILVA em 

desfavor de INDIANA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP, para determinar 

a exclusão do nome da autora no cartório de protesto, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Deixo de 

condenar a requerida nas custas e honorários advocatícios, já que foi a 

autora quem deu causa a manutenção do seu nome no cartório de títulos e 

documentos, tampouco comprovou nos autos a negativa da requerida de 

entregar à autora carta de anuência em razão da quitação do débito. Além 

disso, não houve intervenção da requerida nos autos. Expeça-se ofício ao 

Cartório de Título e Documentos de Barra do Bugres a fim de que promova 

a baixa do nome da autora referente ao objeto desta causa. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 30 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53224 Nr: 3976-28.2011.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIA RODRIGUES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI DE OLIVEIRA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o exequente para colacionar aos autos planilha com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito para o prosseguimento 

da ação, no prazo de 10 (dez) dias.

Na sequência, com a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos 

para análise do pedido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123229 Nr: 2734-24.2017.811.0008

 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: OSMAR FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 85560/2016 e determinou a suspensão da 

tramitação dos processos pendentes de julgamento em curso no território 

do Estado de Mato Grosso, relativos a cobrança de diferença de URV, 

SUSPENDO o processo, enquanto pendente o julgamento do mencionado 

incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117344 Nr: 6204-97.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO LUCAS FREIRE DA SILVA 03861215160, 

JOAO LUCAS FREIRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o novo endereço de p. 70, EXPEÇA-SE Carta Precatória 

para citar o requerido, nos termos do despacho inicial.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82367 Nr: 4074-76.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIENE ANGELICA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE 

MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA e ELIENE ANGELICA PEREIRA vieram 

aos autos e noticiaram que se compuseram amigável e extrajudicialmente, 

apresentando os termos acordados e pugnando, então, pela homologação 

do acordo em questão e a extinção da ação.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Uma vez que houve composição entre as partes e não havendo qualquer 

óbice legal à pretensão deduzida nestes autos, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo firmado entre as partes (páginas 69/73), para que 

surtam os regulares efeitos jurídicos e de direito, RESOLVENDO O MÉRITO 

da ação, nos termos do artigo 487, inciso III c/c no artigo 924, II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Cada parte arcará com os honorários dos seus respectivos advogados.

 Custas processuais ficam a cargo da parte executada.

O consenso implicitamente também reflete a desistência do prazo recursal. 

Assim, após a publicação desta sentença, certifique-se o trânsito e 

arquivem-nos com as anotações e as formalidades legais (art. 1000, 

parágrafo único do CPC).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105496 Nr: 5161-62.2015.811.0008

 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: Bernadete Conceição Alves de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS GARCIA ORTI - 

OAB:11418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 18 de Setembro de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133631 Nr: 729-92.2018.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FABRINI GENEZIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BARROS DE OLIVEIRA, DIRELMA 

RAQUEL DE OLIVEIRA CAYRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO QUEIROZ - OAB:23393/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:MT-23387/0

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 20 de Setembro de 2018 às 16:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129041 Nr: 5984-65.2017.811.0008

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 29 de Agosto de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139373 Nr: 4147-38.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMDSM, LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 29 de Agosto de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133117 Nr: 373-97.2018.811.0008

 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: RAMON DANILO SHIMAZU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO FERREIRA DA SILVA, SÔNIA LUZIA 

MARQUES DE ASSUNÇÃO, DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 20 de Setembro de 2018 às 16:15 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118256 Nr: 6774-83.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANINE MARISTELA STORCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/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 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.: 95693 Nr: 4992-12.2014.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO- FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 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 
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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.: 139756 Nr: 4411-55.2018.811.0008

 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: DORALICE EVA WEISSHEIMER SEIBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25.147/0, Marli Guarnieri de Lima - OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

Quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, 

INDEFIRO, pois, como leciona a Constituição Federal de 1988, em seu art. 

5°, inciso LXXIV, é garantida a assistência jurídica integral aos que 

comprovarem a insuficiência de recursos para arcar com os dispêndios 

da justiça, o que não fez a parte requerente.

Registre-se que não consta nos autos depósito prévio de recolhimento de 

custas e taxas judiciárias. Ademais, em perfunctória análise da exordial, 

verifica-se que a parte autora atribuiu o valor irrisório da causa em R$ 

1.000,00 (um mil reais), contudo, percebe-se que tal numerário deve 

corresponder ao valor dos pedidos discutido na ação, bem assim, 

anote-se que a parte autora acostou aos autos procuração firmada com 

advogado particular, não havendo, portanto, causa que corrobore ao fato 

de que o interessado não possua condições de arcar com as custas do 

processo, razão pela qual, resta demonstrado que a parte autora possui 

capacidade econômica para arcar com as custas processuais. Mormente, 

neste sentido cabe trazer à baila o seguinte julgado:

“RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C REVISIONAL - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Se as circunstâncias da causa evidenciam que o 

interessado tem condição de arcar com as custas processuais e se o 

conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar a alegada 

incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.” (AI, 

137960/2012, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 13/02/2013, Data da publicação no DJE 

19/02/2013 - Grifamos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO 

OUTORGADA AO PATRONO DA RECORRIDA - COMPARECIMENTO NOS 

AUTOS PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES - OBSERVÂNCIA 

DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - PREJUÍZO - AUSÊNCIA - 

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - APLICABILIDADE - 

VALOR DA CAUSA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - DIFERENÇA ENTRE 

O VALOR EXEQUENDO E O VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO PELO 

EXECUTADO - RECURSO IMPROVIDO. 1 - É de se admitir o agravo de 

instrumento não instruído com cópia da procuração outorgada ao patrono 

da parte recorrida, em atendimento ao princípio da instrumentalidade das 

formas, uma vez que o comparecimento do mesmo subscritor dos 

requerimentos vertidos na primeira instância para apresentação das 

contrarrazões afasta eventual prejuízo à agravada. 2 - O valor da causa 

dado aos embargos à execução fiscal deve corresponder ao conteúdo 

econômico do montante impugnado, ou seja, à diferença entre a quantia 

executada e o total reconhecido como devido pelo embargante”. 

(Processo: AI 10024120201116001 MG; Órgão Julgador; Câmaras Cíveis / 

6ª CÂMARA CÍVEL; Publicação: 27/06/2013;Julgamento: 18 de Junho de 

2013; Relatora: Des. Sandra Fonseca)

Ainda, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vai além, 

reconhecendo que a pura e simples declaração de insuficiência financeira 

pelo interessado, não priva o Magistrado de seu indeferimento, 

considerando os altos valores discutidos na ação, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE JUSTIÇA GRATUITA E INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA PLEITEADOS PELOS AGRAVANTES - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Inobstante a parte fazer jus aos benefícios da 

assistência judiciária mediante simples afirmação na própria petição de 

que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo 

próprio ou de sua família, o juiz pode indeferir a pretensão se tiver 

fundadas e motivadas razões para isso. 2. À relação de consumo 

baseada em Cedula de Produto Rural é aplicável o art. 6º, VIII; entretanto, 

sendo as regras de distribuição do ônus da prova regras de juízo - ou de 

julgamento -, orientadoras do juiz, verificada situação de non liquet, acerca 

da decisão a ser dada à causa, deverão ser aplicadas no momento do 

julgamento da demanda. (AI 118495/2009, DES. A. BITAR FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/03/2010, Publicado no DJE 

12/05/2010). (TJ-MT - AI: 01184951120098110000 118495/2009, Relator: 

DES. A. BITAR FILHO, Data de Julgamento: 31/03/2010, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA INDEFERIDA - GRANDEZA DOS VALORES DISCUTIDOS NA 

DEMANDA E LIQUIDEZ DA CONTA CORRENTE - FUNDAMENTOS 

APLICÁVEIS NA HIPÓTESE - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A afirmação constante da declaração do pretendente ao 

benefício da Justiça Gratuita admite, conforme imposição legal, "prova em 

contrário", ou seja, trata-se de presunção relativa (juris tantum) o que 

legitima não só a parte contrária impugnar tal pretensão como, igualmente, 

ao magistrado, presente fundadas razões, denegar a assistência judiciária 

gratuita. Exegese do art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50. 2. Hipótese em que 

muito embora a liquidez média da conta corrente do pretendente não 

apresenta saldo positivo, o que deixa entrever que o mesmo esteja 

passando por dificuldade econômica, não se pode considerá-lo pobre na 

acepção legal, eis que tal tipo de pessoa não se compromete, nos termos 

do contrato revisando, a entregar 30.000 (trinta mil) sacas de 60 kg 

(sessenta quilos) de soja e jamais formalizará um contrato em dólares 

americanos. 3. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da 

Justiça - CNGC, em seu item 2.14.2, proíbe, expressamente, a 

possibilidade do Juiz de 1º Grau permitir o pagamento das custas 

processuais ao término da lide. Precedente desta Eg. Corte. 4. Agravo de 

Instrumento a que se nega provimento. (AI 11283/2009, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/05/2010, Publicado no DJE 11/05/2010). (TJ-MT - AI: 

00112832820098110000 11283/2009, Relator: DRA. VANDYMARA G. R. 

P. ZANOLO, Data de Julgamento: 04/05/2010, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL.) 

(Grifamos).

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que determino a intimação da parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando a 

devida guia de recolhimento das custas judiciais, bem como emendar o 

valor da causa de acordo com os pedidos formulados na exordial, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, I, do Novo Código de 

Processo Civil.

Transcorrido o prazo assinalado, sem recolhimento das custas, 

certifique-se e conclusos.

Realizada a emenda no prazo mencionado, tornem-me os autos conclusos 

para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 140011 Nr: 4567-43.2018.811.0008

 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: BIANCA CARNEIRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOW HELMETS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Bianca Carneiro de 

Lima em face de Gow Helmets Industria e Comercio LTDA, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

Aduz a autora em síntese, que adquiriu um capacete Automático Gow 

fabricado pela requerida, onde as principais funções do capacete é 

absorver e dissipar a energia gerada no momento do impacto, alega ainda 

que, no dia 27 de junho de 2016 a requerente conduzia uma motocicleta 

Honda Biz a qual ao passar por um buraco perdeu a direção da 

motocicleta e caiu, a qual em razão da queda sofreu uma fratura na 

mandíbula. Isto posto, em virtude da fragilidade do equipamento adquirido, 

ajuizou a presente ação a fim de responsabilizar a requerida pelos danos 

sofridos.

 Por estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a 

inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos moldes do art. 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação, observando-se o disposto no artigo 334, do Código de 

Processo Civil.

Após, cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da presente 

demanda, para, querendo, responder aos termos da ação no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como para que compareça perante este Juízo, no 

Fórum desta Comarca, na referida solenidade. Anotando-se que, em não 

havendo conciliação o prazo para apresentação de contestação fluirá a 

partir da data da aludida audiência.

Intime-se, a parte requerente, para que compareça a solenidade aprazada.

 Deverá constar no mandado de intimação/citação, 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).

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 1.060/50 

(LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer 

fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados 

pela necessitada.

Intimem-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139931 Nr: 4519-84.2018.811.0008

 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: ERNANDE JOSE MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUE ALVES DO NASCIMENTO 

- OAB:20466/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. Compulsando detidamente os autos, percebe-se que o requerente não 

juntou comprovante de residência, assim, intime-se a parte autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias emende a inicial, aportando aos autos 

cópia de documento de comprovação de residência, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do Novo Código de Ritos.

2. Realizada a emenda no prazo assinalado, estando presentes os 

pressupostos, desde já defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 1.060/50 

(LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer 

fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados 

pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 9032 Nr: 225-48.2002.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVÁZIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o preparo da missiva a ser 

expedida para a Comarca de Tangará da Serra-MT, bem como o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, após, comprovar através de 

recibo original juntado aos autos, colimando o cumprimento do ato citatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91227 Nr: 1441-24.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA MARTINS DE ALBUQUERQUE KAGUEYAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 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 as razões recursais 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 às fls. 

83/90.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 81459 Nr: 3134-14.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: sidnei gonçalves - OAB:MT - 

2933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539, PEDRO ROSA NETO - OAB:9823/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MICHELE JULIANA 

NOCA, para devolução dos autos nº 3134-14.2012.811.0008, Protocolo 

81459, 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): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 45804 Nr: 1972-52.2010.811.0008

 AÇÃO: Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BETONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:MT-9.124

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento de emolumentos 

cartorários junto ao 1º Ofício Notarial e Registral desta Comarca a fim de 

efetivar a averbação determinada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83398 Nr: 275-88.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINHA LAURA CAMPOS

 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,

 1. Levando-se em consideração que a parte embargada concordou com o 

cálculo apresentada pela embargante (fls. 144/146), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 135/136, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, dê-se novas vistas à embargada.

 4. Após, tornem-me os autos conclusos.

5. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88102 Nr: 3869-13.2013.811.0008

 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: NERACI LEITE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A, MILENA PIRAGINE - OAB:MT 17.210-A

 Visto em correição,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos pela Companhia de 

Seguros Aliança do Brasil, aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença 

de fls. 176/177-v°.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87141 Nr: 2924-26.2013.811.0008

 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: RAIMUNDO MESSIAS DE SANTANA FILHO, ROSARIA 

MARIA DE SANTANA SILVA, ROSANA MARIA DE SANTANA, ROSILDA 

MARIA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO MESSIAS DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e com tais considerações, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha de fls. 97/98, 

relativa aos bens deixados pelo falecido Raimundo Messias de Santana, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros e, por 

consequência julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III do Código de Processo Civil.Cientifique-se a 

Fazenda Pública Estadual.Após o trânsito em julgado e a cientificação da 

Fazenda Estadual, condição para a expedição do formal de partilha, 

expeça-se o competente formal de partilha (artigo 659, § 2º, do CPC), bem 

como Carta de Adjudicação do bem imóvel matriculado sob o n° 26222, 

acostado às fls. 21 à compradora Lourdes Santana de Oliveira, ficando a 

cargo da compradora as despesas de transferências. Expeça-se ofício ao 

Detran para que real ize a t ransferência do veículo 

Car/Caminhão/Carroc/ABT – Diesel – Mod VW/7.110-S ano 1992 ao 

comprador Milton Martins do Espirito Santo, ficando as despesas de 

transferência a seu cargo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103768 Nr: 3959-50.2015.811.0008

 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: LAUDELINA OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE OLIVEIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13. Diante do exposto e com tais considerações, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha de 

fls. 05/09, relativa aos bens deixados pela falecida Cristiane Oliveira 

Machado, adjudicando à genitora eventuais direitos existentes sobre os 

bens descrito às fls. 05/15, em face da mesma ser a única herdeira 

conhecida, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros, e, 
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por consequência julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 269, III do Código de Processo Civil.14. Levando-se em 

conta que a parte Requerente é genitora da falecida, determino a 

expedição de Alvará Judicial em favor da parte autora Laudelina Oliveira 

Santos o levantamento da importância depositada junto a Caixa Econômica 

Federal, em nome da de cujus, anotando-se que em havendo herdeiro(s) 

menor(es), sua cota parte deverá ser investida na sua formação social, 

educação, saúde; profissionalização; habitação e sustento. 15. Expeça-se 

ofício ao Caixa Econômica Federal para que informe os valores vinculados 

à conta de titularidade do de cujus. 15. Com a informação nos autos, 

expeça-se o competente alvará em favor da requerente, de acordo com 

os dados fornecidos.16. Após, com o cumprimento de todas as 

formalidades legais, arquive-se os autos.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 26601 Nr: 2955-90.2006.811.0008

 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: MARGARETE DE MATOS ROLDÃO BELLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA BELLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

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.: 117709 Nr: 6436-12.2016.811.0008

 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: IVANETE SALETE MARCHI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE PEDRO 

GONÇALVES TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência para Fornecimento de Medicamento ajuizada por Ivanete Salete 

Marchi da Silva em face do Estado de Mato Grosso representado pelo 

Governador José Pedro Gonçalves Taques (qualificados nos autos), 

pretendendo, em síntese, obter medida antecipatória para o fim de obrigar 

os requeridos a fornecerem a requerente continuamente os medicamentos 

“Bortezomibe 3,5mg” de forma contínua, sob pena de multa diária, sem 

prejuízo de outras sanções.

2. Narra a exordial, que a requerente é portadora de Mieloma Múltiplo – CID 

C 90.0, tipo de câncer que afeta as células plasmáticas ou glóbulos 

brancos responsáveis pela produção de anticorpos no organismo 

humano, alega ainda que, necessita do fornecimento do medicamento 

continuamente, uma vez que se trata de ser obrigação do Estado o 

fornecimento do remédio, mormente, quando em razão do valor dos 

mesmos, torna-se inviável a sua aquisição pela autora, pois esta não 

possui condições financeiras para suportar as despesas com o 

medicamento Bortezomibe 3,5mg.

3. À inicial, de fls. 05/19, foram coligidos os documentos de fls. 21/31.

4. Oficiado ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), foi juntado parecer técnico 

às fls. 33/34, informando que o referido medicamento não é fornecido pelo 

SUS.

 5. Diante da urgência apresentada a liminar foi deferida às fls. 36/42.

 6. O Estado De Mato Grosso apresentou contestação às fls. 47/52, 

alegando, em síntese, que se encontra ausente qualquer documento que 

corrobore com o valor atribuído a causa, pugnando pela alteração do valor 

da causa, bem como a improcedência do pedido formulado na exordial.

 7. A parte autora ofereceu impugnação à contestação às fls. 110/115, 

debatendo as teses da defesa, bem como pugnando pela procedência da 

ação.

 8. O Nobre representante do Ministério Público apresentou manifestação 

favorável pela continuidade do tratamento necessário à saúde da 

requerente (fls. 211/213).

9. Vieram-me conclusos

É o relatório. Fundamento e decido.

10. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência para Fornecimento de Medicamento ajuizada por Ivanete Salete 

Marchi da Silva em face do Estado de Mato Grosso representado pelo 

Governador José Pedro Gonçalves Taques (qualificados nos autos), 

pretendendo, em síntese, obter medida antecipatória para o fim de obrigar 

os requeridos a fornecerem a requerente continuamente os medicamentos 

“Bortezomibe 3,5mg” de forma contínua, sob pena de multa diária, sem 

prejuízo de outras sanções.

11. Verifica-se que as partes estão bem representadas, bem como, sendo 

desnecessária a produção de provas em audiência o feito comporta o 

julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, do Código de 

Processo Civil.

12. Após análise acurada de todo o processado, verifico que as partes 

são legítimas e estão bem representadas, assim como inexistem nulidades 

ou irregularidades pendentes de solução. Anoto, ademais, que não foram 

invocadas questões isagógicas, portanto, cabível à espécie o julgamento 

antecipado da lide, ex vi do art. 355, inc. I, do Novo Código de Processo 

Civil, eis que toda a prova necessária ao julgamento do feito já se encontra 

nos autos, inocorrendo a necessidade de dilação probatória. Ademais, em 

tais casos, diz a jurisprudência:

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (REsp 2.832-RJ, 

STJ, 4ª. Turma)

“Processo civil - Cerceamento de defesa - Julgamento antecipado da lide. 

Inexiste cerceamento se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência.” (REsp 

1.344-RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro)

13. Assim, não havendo preliminares a ser apreciadas, e nem nulidades a 

serem declaradas, debruço-me, incontinenti, no mérito da causa.

14. Conquanto não caiba – prima facie – ao Poder Judiciário se imiscuir 

nessa seara, reservada à discricionariedade da Administração, porquanto 

emana da vigente Constituição Federal que o postulado do direito social à 

saúde deve ser implementado mediante “políticas sociais e econômicas” 

(art. 196, CF/88), a interferência judicial se mostra pertinente ante a 

negligência da Administração Pública no âmbito das prestações da saúde 

pública.

15. Isto se diz, pois para que haja interferência judicial faz-se necessária 

a ocorrência de grave omissão dos poderes responsáveis pela efetivação 

do serviço de saúde, sob pena de incorrer-se em censurável violação do 

princípio constitucional da separação de poderes.

16. Destarte, não há falar atualmente em vedação do Poder Judiciário em 

determinar a implementação de políticas públicas, sobretudo quando 

vislumbrada a inércia da Administração Pública no âmbito das prestações 

da saúde pública que poderiam salvar vidas – judicialização da saúde.

17. Em suma, o Poder Judiciário pode e deve intervir nessa seara sempre 

que presente a omissão inconstitucional do Estado e para garantir os 

direitos fundamentais do cidadão.

18. Como notório, o direito à saúde é essencialmente coletivo (art. 6º da 

CF/88), transmudando-se em direito subjetivo e, dessa forma, apto a ser 

individualmente pleiteado tão somente quando vinculado à possibilidade de 

violação do direito à vida, este sim, direito fundamental individual com 

primazia sobre todos os outros, nos termos do artigo 5º, caput, CF/88 e 

conforme leciona a mais abalizada doutrina e jurisprudência.

19. De fato, não se pode desconsiderar a existência dos protocolos 

clínicos e diretrizes terapêuticas formuladas pelo Estado-Gestor (SUS), 

contudo, por outro lado, imperioso analisar cada caso concreto à luz dos 

fatos e da situação individualizada posta sob julgamento.

20. Anoto que os argumentos utilizados pelos demandados, em sua peça 

de defesa não têm força suficiente a desconstituir a pretensão da 

assistida desta ação civil pública porque o direito aqui buscado está 

amparado pela legislação brasileira, sobretudo garantido pela Constituição 
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Federal.

21. No caso em apreço, restou evidenciado nas provas colacionadas para 

os autos que a parte assistida é portadora de Mieloma Múltiplo – CID C 

90.0, consoante documentos de fls. 26/27, necessitando fazer uso do 

medicamento especificado na exordial, de maneira urgente, consoante 

receituário médico de fls. 27.

22. Considerando que parte assistida trata-se pessoa com parcas 

condições financeiras, não podendo arcar com todos os custos do 

tratamento sem prejuízo de seu sustento e de sua família, e, sendo a 

saúde um direito subjetivo assegurado constitucionalmente, impõe-se ao 

Estado, ora requerido, possibilitar á paciente/autora o acesso ao 

tratamento indispensável à sua sadia recuperação.

 23. Ordem judicial impondo aos requeridos a observância dessa 

assistência não significa dizer que está havendo ingerência do Poder 

Judiciário nas típicas atividades do Executivo, uma vez que a absoluta 

prioridade na asseguração dos direitos à saúde dos cidadãos, 

constitucional e legal, que impõem ao administrador público como dever, 

não mera faculdade.

24. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem compreendido, 

reiteradamente, que o direito fundamental à saúde prevalece em relação 

aos interesses financeiros da Fazenda Pública (RE n. 393.175, Min. Celso 

de Mello, DJU de 16-2-06; RE n. 315.165/SC, Min. Eros Grau, DJU de 

2-8-06; AI n. 471.658/RS, Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 3-8-06).

25. Tratando-se, portanto, a saúde, de um direito social que figura entre os 

direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, 

impende cumpri-la independentemente de previsão orçamentária 

específica, prioritariamente.

26. Essa prioridade absoluta há de ser observada, mesmo que para tanto 

deva ser fixada multa cominatória, uma vez que a doutrina e a 

jurisprudência têm compreendido pela fixação de multa contra a fazenda 

pública em situações assemelhadas ao presente caso (AGRGRESP - 

198108/SP, in DJ de 02-4-2001 - STJ - REsp 775.567/RS, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, DJ 17-10-2005; STJ - REsp 770.524/RS, Rel. Min. Eliana 

Calmon, DJ 24-10-2005; STJ - REsp 770.951-RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 

03-10-2005; STJ - REsp. 699.495/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJU 05-9-2005).

27. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 196 e 203 da 

Constituição Federal, bem como na Lei 7.347/85, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, para o fim de determinar que os requeridos 

forneçam à assistida Ivanete Salete Marchi da Silva o medicamento 

Bortezomibe 3,5mg, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, ex vi do disposto no art. 537, 

do Digesto Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

28. Deixo de ordenar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

com fulcro no artigo 496, §3º do NCPC.

29. Sem custas ou honorários advocatícios, uma vez que incabíveis a 

espécie.

30. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

31. Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

32. Intimem-se as partes.

33. Notifique-se o Ministério Público.

34. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109306 Nr: 1309-93.2016.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLIMAX REFRIGERAÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 23. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a Ação Monitória ajuizada 

pela parte autora, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial 

no valor de R$ 18.257,07 (dezoito mil duzentos e cinquenta e sete reais e 

sete centavos), com acréscimos e juros moratórios de 1% ao mês e 

correção monetária a partir do vencimento do respectivo título - artigo 397, 

do Código Civil. 24. Condeno o requerido/embargante ao pagamento das 

custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no 

art. 85, §2° do Código de Processo Civil.25. Decorrido o prazo recursal, em 

não se iniciando a fase de cumprimento do julgado pela parte vencedora, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122957 Nr: 2585-28.2017.811.0008

 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: LEIA FERNANDA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): leonildo gomes leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA SILVA - 

OAB:22.539-O, NAIRON C. DINIZ DE SOUSA - OAB:14.034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13. Isto posto, por tudo que dos autos contam, com fulcro no art. 1.775, 

§1°, do Código Civil c.c. art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto os presentes feito com resolução de mérito, julgando PROCEDENTE 

os pedidos elencados na exordial, devendo a presente sentença produzir 

seus efeitos desde já, na forma prevista no art. 1.773, do Código Civil.14. 

Expeça-se o competente termo de Compromisso de Curatela, tendo como 

curadora a requerente qualificado na exordial.15. Sem condenação em 

custas e honorários, posto que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da 

justiça.16. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113478 Nr: 3745-25.2016.811.0008

 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: ABÍLIO FERNANDES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20977/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

1. Abílio Fernandes de Matos, devidamente qualificado nos autos, propôs 

“AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL”, em face do “INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS”, Autarquia Federal, objetivando a implantação do benefício 

previdenciário - aposentadoria Rural por Idade, uma vez que sempre 

exerceu atividades rurícolas em regime de economia familiar.

 2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13/58. Em despacho 

inaugural, foi indeferida a antecipação de tutela pleiteada e determinada a 

citação da parte requerida (fl. 59).

3. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação 

alegando, em suma, não ter havido a comprovação dos requisitos legais 

necessários à concessão do benefício, pugnando ainda pela 

improcedência da ação (fls. 62/66).

 4. Às fls. 69, o patrono da parte autora foi devidamente intimado via DJE 

nº 9981, contudo, deixou transcorrer in albis, o prazo sem manifestação, 

consoante se depreende da certidão acostada às fls. 70.

5. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O 

réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 75/77).

 6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

7. De acordo com o art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, o benefício da 

aposentadoria por idade é concedido mediante a comprovação da 

condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em regime de economia 

familiar, através de prova material plena ou por prova testemunhal, além da 

comprovação da idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para a 

mulher.

 8. Desta forma, analisando-se as provas documentais e testemunhais 

produzidas nos autos, a parte requerente demonstrou possuir, à época da 
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propositura da ação, 55 anos de idade, como se infere especialmente de 

sua carteira de identidade e dos demais documentos anexados à inicial. 

Resta analisar, pois, se no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 180 

meses, à luz do que prescreve o artigo 142 c/c art. 143 da Lei 8.213/91, 

valendo registrar, a respeito desses outros requisitos, o entendimento 

jurisprudencial acerca do valor dado à prova testemunhal e aos indícios de 

prova documental sobre a atividade rural em regime de economia familiar.

 9. Afinal, a própria lei federal em apreço, em seu art. 55, § 3º, estabelece 

que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil suficiente a 

embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, óbice 

também verificado na Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça.

 10. Por outro lado, em razão das dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores rurais em fazer tal prova material, os tribunais pátrios têm 

admitido inúmeros documentos como forma de se constatar o início da 

atividade rurícola, dentre os quais, os de registro civil e outros que 

dispõem de fé pública, consoante se infere dos seguintes julgados mutatis 

mutandis:

 “AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. PREVIDENCIÁRIO. 

RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. ESCRITURA DE 

COMPRA DE IMÓVEL RURAL. 1. Apresentados documentos novos, 

consubstanciados em escritura de compra de imóvel rural e notas fiscais 

de produtor rural em nome do marido, é de se estender esta condição à 

sua mulher, com vistas à comprovação da atividade rurícola, para fins de 

aposentadoria por idade.” (destaquei – STJ – Ação Rescisória – 857/SP – 

3ª Seção – rel. Min. Fernando Gonçalves – 12.2.2003 – DJ 24.3.2003, p. 

138). (...) “2. O Tribunal a quo ao afirmar que há início razoável de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal se encontra em 

sintonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a 

prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova material. 

Inteligência da Súmula 149/STJ. 3. Consoante jurisprudência do STJ, não é 

imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de 

carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a 

prova testemunhal amplie sua eficácia probatória.” (STJ – AgRg no REsp 

1312727/MS – 2ª T. – rel. Min. Mauro Campbell Marques – j. 29.5.12 – DJe 

4.6.12).

11. No caso em tela, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora em seus próprios 

documentos encartados com a inicial e acostados posteriormente (fls. 

50/52). Importante frisar que o Instituto requerido não aportou documentos 

que demonstrem vínculos empregatícios urbanos, restando, assim, 

evidenciado sua atividade como rural, sendo comprovada a carência 

exigida pela lei para a concessão do benefício.

 12. Ainda vale ressaltar as declarações das testemunhas ouvidas, 

Audeci Maria da Silva e Pedro José da Silva, nas quais se extrai o efetivo 

exercício de atividade rural em período imediatamente anterior à data em 

que cumpriu o requisito etário para obtenção do benefício, alegando que:

 Depoimento judicial da testemunha José Ferreira Miranda: “Declara que 

conhece o Requerente há aproximadamente 16 (dezesseis) anos. Que 

quando conheceu o autor, ele morava num Assentamento N. S. de Fátima, 

município de Denise-MT; Que desde que conhece o autor, este sempre 

trabalhou na roça; Que nesse Assentamento, o autor criavam galinhas, 

vaca e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, tomate, 

repolho, rabanete, para sua subsistência e quando sobrava vendia na 

cidade; Que hoje o autor reside no Assentamento N. S. de Fátima; Que a 

autora nunca teve máquinas agrícolas ou empregados; Que o autor nunca 

trabalhou na cidade”. (fl. 76).

Depoimento judicial da testemunha Cleusa da Conceição Ribeiro: “Declara 

que conhece o Requerente há aproximadamente 20 (vinte) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morava num Sítio chamado São Fernando, 

município de Denise-MT; Que desde que conhece o autor, este sempre 

trabalhou na roça; Que nesse Sítio, a autora criavam galinhas, vaca e 

cultivava hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, 

rabanete, para sua subsistência; Que hoje o autor reside no 

Assentamento N. S. de Fátima; Que a autora nunca teve máquinas 

agrícolas ou empregados; Que a autora nunca trabalhou na cidade”. (fl. 

77).

13. Impondo-se, por isso, o acolhimento do pedido inaugural, 

assinalando-se a data da citação como início do benefício.

14. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 15. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Abílio 

Fernandes de Matos; 1.a. CPF n. 277.484.021-00; 1.b. Nome da mãe: 

Helaides Fernandes de Matos; 2. Benefício Concedido: Aposentadoria por 

Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 06.09.2016 (data da citação - fl. 

61-v°); 4. Renda mensal inicial: 01 (um) salário mínimo; 5. Endereço do 

segurado: Lote 67, Assentamento Nossa Senhora de Fátima, sítio São 

Fernandes, Zona Rural, município de Denise-MT; 6. Data do início do 

pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença.

 16. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

17. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 18. P. I. Cumpra-se.

19. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115566 Nr: 5105-92.2016.811.0008

 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: LUZIA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS SILVA, 

ELIANA ROSA DA SILVA ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, posto que confirmo 

a liminar deferida às fls. 35/36, e DEFIRO a GUARDA da menor Maria 

Vitória Roberto dos Santos Silva à requerente Luzia dos Santos Silva e, 

por consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, devendo o 

responsável prestar compromisso de bem e fiel desempenho do encargo, 

mediante termo nos autos. 18. Lavre-se o termo de guarda nos termos do 

art. 32 do ECA.19. Isento de custas.20. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 21421 Nr: 1371-22.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANALIA SABINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, para 

reconhecer o excesso da execução e declarar a satisfação do débito por 

parte da impugnante em face da impugnada.11. Não são devidas custas 

judiciais e honorários advocatícios, uma vez que, a impugnada é 

beneficiária da Justiça Gratuita de forma que se encontra sob a égide da 

isenção contida na Lei nº 1.060/50.12. Nos termos do item 2.2.9.1 da 

CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro 

da sentença.13. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.14. Intimem-se as partes.15. Transitada em 

julgado, arquive-se.P. I. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 34166 Nr: 596-02.2008.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUIELLY SILVA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:MAT. 1526582

 Visto em correição,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Raquielly Silva de 

Brito, aduzindo, em síntese, omissão na r. decisão de fls. 202/202-v°.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Ademais, compulsando os autos verifico que fora juntado documentos 

alheios a esses autos, razão pela qual, determino o desentranhamento da 

petição de fls. 180/193, devendo ser anexado nos autos n. 

4760.97.2014.811.0008 – código 95366.

 6. Intimem-se.

 7. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47203 Nr: 3369-49.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Visto em correição,

 1. Trata-se de Cumprimento de Sentença tendo como parte exequente 

Ivanildo Felix da Silva e executada Itau Seguros (qualificados nos autos).

 2. Pelo que consta da demanda, a parte executada pagou voluntariamente 

o valor do débito, consoante se vê as fls. 176/181, tendo a parte 

exequente apresentado conta bancária às fls.18 2 para proceder com o 

levantamento do valor.

 3. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil, extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

(Omiss)

II – a obrigação for satisfeita

(...)”

5. Deste modo, diante do adimplemento do débito, declaro extinta a 

presente execução, nos termos do artigo 485, I c/c art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

6. Certificado o trânsito em julgado, e, observando que os valores se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se com sua transferência na 

forma requerida pela parte, na conta informada nos autos.

7. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

8. Cumpridas todas as formalidades, expedido o competente Alvará de 

Liberação de Valores, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito.

9. Sem custas processuais e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob os benefícios da justiça gratuita.

10. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 98194 Nr: 590-48.2015.811.0008

 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: ROMUALDA MARTINHA REGIS DA LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos e os acolho, nos 

termos do art. 1.022, inc. II, do Novo Código de Processo Civil, para 

RETIFICAR a r. decisão proferida às fls. 78, devendo contar na parte 

dispositiva o seguinte texto:“(...)Tendo em vista o trânsito em julgado do v. 

Acórdão (fls. 74), e levando em consideração a recusa reiterada de 

aceitação do encargo para realização de perícia médica por profissionais 

nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, em observância aos princípios da 

razoável duração do processo e da efetiva prestação jurisdicional, a fim 

de viabilizar a perícia médica necessária, determino a expedição de Carta 

Precatória a Subseção Judiciária Federal de Diamantino/MT para 

nomeação de perito e designação de data para realização da perícia 

médica, devendo a Sr. Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a 

carta precatória os quesitos apresentados pelas partes, consignando que 

o Juízo Deprecado deverá comunicar a data designada para perícia com 

pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a 

intimação para comparecimento da requerente à aludida Comarca.Caso as 

partes não tenham apresentado os quesitos, determino a intimação destas 

para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que 

poderão nomear eventuais assistentes técnicos que irão acompanhar a 

perícia. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a 

intimação da parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, 

no local e na data informada com o fito de realizar a perícia médica, 

independentemente de nova conclusão.Aportado aos autos o laudo 

pericial, intimem-se as partes para manifestarem-se quanto a prova 

técnica produzida no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.Após, 

volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou designação 

de audiência.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.”8. Com 

relação ao restante do texto da r. decisão atacada, deverá permanecer tal 

como está.9. Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88510 Nr: 4271-94.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE LEONARDO LENTE, CÉU AZUL 

TRANSPORTADORA RODOVIARIO LTDA, V. L. LENTE & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO DA SILVA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA ROSALINA PEREIRA - 

OAB:MT-3380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 Visto em correição,

Trata-se de Ação de Execução proposta por Vicente Leonardo Lente, Céu 

Azul Transportadora Rodoviário Ltda e L. Lente & Céu Azul Ltda. em face 

de Adalto Silva Maciel (qualificados nos autos).

 Às fls. 91, as partes formularam acordo, pugnando pela homologação do 

Juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação de Execução proposta por Vicente Leonardo Lente, 

Céu Azul Transportadora Rodoviário Ltda e L. Lente & Céu Azul Ltda. em 

face de Adalto Silva Maciel (qualificados nos autos).
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 Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado as fls. 118, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

P. I. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87693 Nr: 3475-06.2013.811.0008

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE LEONARDO LENTE, CÉU AZUL 

TRANSPORTADORA RODOVIARIO LTDA, V. L. LENTE & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO DA SILVA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA ROSALINA PEREIRA - 

OAB:MT-3380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 Visto em correição,

Trata-se de Medida Cautelar Inominada proposta por Vicente Leonardo 

Lente, Céu Azul Transportadora Rodoviário Ltda e L. Lente & Céu Azul 

Ltda. em face de Adalto Silva Maciel (qualificados nos autos).

 Às fls. 118, as partes formularam acordo, pugnando pela homologação do 

Juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Medida Cautelar Inominada proposta por Vicente Leonardo 

Lente, Céu Azul Transportadora Rodoviário Ltda e L. Lente & Céu Azul 

Ltda. em face de Adalto Silva Maciel (qualificados nos autos).

 Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado as fls. 118, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

P. I. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92506 Nr: 2519-53.2014.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTO DA SILVA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉU AZUL TRANSPORTADORA RODOVIARIO 

LTDA, V. L. LENTE & CIA LTDA, VICENTE LEONARDO LENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA ROSALINA PEREIRA 

- OAB:MT-3380

 Visto em correição,

Trata-se de Embargos à Execução proposta por Adalto Silva Maciel em 

face de Vicente Leonardo Lente, Céu Azul Transportadora Rodoviário 

Ltda e L. Lente & Céu Azul Ltda. (qualificados nos autos).

 Às fls. 181/181-v°, as partes formularam acordo, pugnando pela 

homologação do Juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação de Execução proposta por Vicente Leonardo Lente, 

Céu Azul Transportadora Rodoviário Ltda e L. Lente & Céu Azul Ltda. em 

face de Adalto Silva Maciel (qualificados nos autos).

 Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado as fls. 181/181-v°, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

P. I. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 98334 Nr: 666-72.2015.811.0008

 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: ADEMAR MALDONADO - ME - MICROEMPRESA 

INDIVIDUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE LEONARDO LENTE, CÉU AZUL 

TRANSPORTADORA RODOVIARIO LTDA, V. L. LENTE & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELER FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:172.245/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA ROSALINA PEREIRA 

- OAB:MT-3380

 Visto em correição,

1- Recebo o recurso de apelação no seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 

1012 do NCPC), devendo o(s) recorrido(s) ser(em) intimado(s) para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

2- Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92691 Nr: 2653-80.2014.811.0008

 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: DINAMICA SEVIÇOS DE CREDITO LTDA - EPP, BANCO 

PANAMERICANO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE LEONARDO LENTE, CÉU AZUL 

TRANSPORTADORA RODOVIARIO LTDA, V. L. LENTE & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Dinâmica Serviços de 

Crédito - EPP, aduzindo, em síntese, omissão na r. decisão de fls. 

131129/130-v°.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Tendo em vista a interposição de recurso às fls. 134/148, o recebo no 

seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 1012 do NCPC), devendo o(s) 

recorrido(s) ser(em) intimado(s) para apresentação de contrarrazões no 

prazo legal.

6. Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 
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remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

7- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121812 Nr: 1889-89.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODIMAR VIANA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA - 

OAB:OAB/MT 11.877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

Trata-se de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamento em face de Rodimar Viana Costa (qualificados nos autos).

 Às fls. 65/66-v°, as partes formularam acordo, pugnando pela 

homologação do Juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamento em face de Rodimar Viana Costa (qualificados nos autos).

 Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado as fls. 65/66-v°, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

P. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109998 Nr: 1723-91.2016.811.0008

 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: SILVANIO ALMEIDA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. TRATA-SE DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONVERSÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO, proposta por SILVANIO ALMEIDA DE SOUZA contra O 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, sustentando, em resumo, ter 

sofrido acidente de trânsito que gerou sequelas incapacitantes 

permanentes, postulando concessão de auxílio-acidente, desde a data da 

cessação do benefício de auxílio-doença, com atualização monetária, 

juros e demais cominações legais.

2. Com a inicial de fls. 05/10, colacionou documentos de fls. 12/23.

3. Devidamente citado, o INSS contestou o pedido, alegando no mérito, a 

não comprovação dos requisitos exigidos. Ao final requereu a total 

improcedência do pedido (fls. 29/31).

4. A parte autora impugnou a contestação, sustentando, em resumo, os 

argumentos já expendidos na exordial (fls. 40/41).

5. Realizada perícia médica, o expert concluiu que a parte requerente está 

com incapacidade parcial permanente para as atividades laborais (fls. 

51/53).

6. As partes foram devidamente intimadas para manifestar-se acerca do 

Laudo Pericial, contudo, deixou transcorrer in albis, sem manifestação, 

consoante se depreende da certidão acostada (fls. 57).

7. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

8. No que toca a concessão do auxílio acidente, o artigo 86 da Lei 

8.213/91, determina que:

“Art. 86 O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

9. Prevê ainda o art. 6º, §1º, Lei 6.367/76:

 Art. 6º O acidentado do trabalho que, após a consolidação das lesões 

resultantes do acidente, permanecer incapacitado para o exercício de 

atividade que exercia habitualmente, na época do acidente, mas não para 

o exercício de outra, fará jus, a partir da cessação do auxílio-doença, a 

auxílio-acidente.

§ 1º O auxílio-acidente, mensal, vitalício e independente de qualquer 

remuneração ou outro benefício não relacionado ao mesmo acidente, será 

concedido, mantido e reajustado na forma do regime de previdência social 

do INPS e corresponderá a 40% (quarenta por cento) do valor de que trata 

o inciso II do Art. 5º desta lei, observado o disposto no § 4º do mesmo 

artigo.

10. Nos termos do que dispõe a Lei 8.213/91, em seu art. 86, o 

auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia, correspondendo a cinquenta por 

cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 

5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do 

óbito do segurado, a partir do dia seguinte ao da cessação do 

auxílio-doença.

11. Na legislação anterior, Decreto 83.080/79, o benefício era graduado de 

acordo com o grau de comprometimento funcional decorrente da lesão.

12. Assim é que o laudo, atentando para a matéria, especificou que a 

incapacidade laborativa é definitiva, em perfeita consonância com o laudo 

pericial realizado pela Justiça do Trabalho, e acostados pela parte autora 

às fls. 51, restando incontroverso que a parte autora teve diminuição dos 

movimentos habituais do ombro direito, principalmente o de abdução em 

80° e de rotação externa em 90° com hipotrofismo muscular regional.

13. Após análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que restou 

preenchidos os requisitos legais para concessão do auxílio acidente, no 

percentual de 27% (vinte e sete por cento) sobre o salário benefício de 

benefício, desde a data do laudo médico pericial (fls. 51/53), a ser 

calculado na forma da legislação vigente, respeitada a prescrição 

quinquenal.

14. Outrossim, o abono anual, previsto no art. 40 da Lei 8.213/91 incide na 

espécie, a partir de sua vigência, também respeitada a prescrição, vez 

que configurados seus requisitos.

15. Presentes tais circunstâncias, tem-se que a procedência parcial dos 

pedidos veiculados na exordial é medida que se impõe.

16. Isto posto, e com fulcro no artigo 86 da Lei 8.213/91, JULGO 

PARCIALEMNTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente, 

para determinar que o requerido implante o benefício de auxílio-acidente, 

no percentual de 27% (vinte e sete por cento) sobre o salário base de 

benefício, devido a partir data do laudo oficial deste Juízo, assim sendo 

18.06.2014, bem como o abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, 

no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir a partir do 

vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da Lei n. 

9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ.

 17. Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: SILVANIO 

ALMEIDA DE SOUZA; 1.a. CPF n. 482.151.391-91; 1.b. Nome da mãe: Eddit 

Almeida Bonfim de S.; 2. Benefício Concedido: AUXÍLIO ACIDENTE; 3. Data 

inicial do Benefício: 30.01.2018 (data do laudo médico pericial); 4. Renda 

mensal inicial: 27% (vinte e sete por cento) sobre o salário base de 

benefício; 5. Endereço do segurado: Rua Av. Airton Senna da Silva, n° 

799, Bairro Maracanã, Barra do Bugres-MT; 6. Data do início do pagamento 

administrativo: 30 dias da intimação da sentença.

18. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

19. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 P.R.I. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120838 Nr: 1307-89.2017.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJDD, ALESSANDRA DA SILVA DIAS, EMILY DE MELO 

DANIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Levando-se em conta que a parte Requerente é convivente e filha do 

falecido e que os demais herdeiros, concordam que o levantamento seja 

feito por elas, determino a expedição de Alvará Judicial em favor da parte 

Requerente Sidney Jhony Dias Daniel, Alessandra da Silva Dias e Emily de 

Melo Daniel o levantamento do saldo remanescente existente junto ao 

Bradesco Consórcio, em nome do de cujus, anotando-se que em havendo 

herdeiro(s) menor(es), sua cota parte deverá ser investida na sua 

formação social, educação, saúde; profissionalização; habitação e 

sustento. 13. Expeça-se ofício ao Bradesco Consórcio para que informe 

os valores vinculados à conta de titularidade do de cujus. 14. Com a 

informação nos autos, expeça-se o competente alvará em favor da parte 

requerente, de acordo com os dados fornecidos.15. Após, com o 

cumprimento de todas as formalidades legais, arquive-se os autos.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 29258 Nr: 1529-09.2007.811.0008

 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: ANTONIO LUIZ DE SOUZA, MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ABDON SOARES 

BORGES, ENIO NOFRE DA SILVA, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES DA COMUNIDADE DE ASSARIZAL - APROCAL II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUE ALVES NASCIMENTO - 

OAB:20466/O, NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDAO - OAB:10515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 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. 244/253 é 

tempestivo. Assim sendo, intimo as partes requeridas para apresentação 

de contrarrazões recursais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121145 Nr: 1495-82.2017.811.0008

 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: JUNETE MARIA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA MONIQUE CORDEIRO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão contida na peça inicial, com fulcro no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, e, por consequência, condeno a parte reclamada Paula 

Monique Cordeiro Pereira a pagar à parte autora a importância de R$ 

515,00 (quinhentos e quinze reais), acrescido de correção monetária pelo 

INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar do 

vencimento da(s) nota(s) promissória(s) (fls. 09), e, por conseguinte 

extingo o feito com resolução de mérito. Isento de custas e honorários 

advocatícios. Transitado em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de praxe. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132422 Nr: 7944-56.2017.811.0008

 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: CARVINHO DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA ANTONIA CEBALHO SILVA, 

GISLAINE ANTONIA CEBALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSAO - OAB:20.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos com Pedido de Tutela de 

Urgência de Natureza Antecipada proposta por Carvinho da Conceição 

Silva, em face de Benedita Antonia Cebalho Silva e Gislaine Antonia 

Cebalho Silva (qualificados nos autos).

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 08/14. Em despacho 

inaugural foi ordenada a citação do réu (fls. 25) às fls. 26 fora designada 

audiência de conciliação.

 3. Às fls. 34-34v° as partes entabularam acordo requerendo sua 

homologação.

 4. O representante do Ministério Público, às fls. 41, manifestou-se 

favorável ao requerimento de homologação do acordo formulado pelas 

partes, em todos os seus termos.

É o relatório. Fundamento e decido.

5. Embora sejam de fato e de direito as questões postas a exame, a rigor, 

não demandam a realização de qualquer outra prova, sendo, pois, 

suficientes as até aqui produzidas, daí por que passo a julgar 

antecipadamente o presente feito, conforme preceitua o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil.

6. Estando as partes bem representadas, existindo concordância com o 

valor a ser pago pelo genitor, alternativa não resta senão o deferimento do 

pedido de homologação, nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.

7. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre Carvinho da Conceição Silva, Benedita Antonia 

Cebalho Silva e Gislaine Antonia Cebalho Silva, extinguindo-se o presente 

feito, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, 

do Código de Processo Civil.

8. Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.

9. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.

10. Notifique-se o representante do Parquet.

11. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

12. Expeça-se o necessário.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 42078 Nr: 4469-10.2008.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL em desfavor de CARLOS ALBERTO GONÇALVES, 

(qualificados nos autos).

 2. O Executado foi citado para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da quantia executada nos autos ou apresentar embargos, sob 

pena de penhora.

 3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente pugnou extinção do 

presente feito (fls. 23), nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, face o pagamento do débito.

5. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:
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I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do 

adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução fiscal, 

nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.

6. Considerando que há nos autos restrição de veículo automotor, realizo, 

desde já seu desbloqueio ante o pagamento do débito.

 7. Sem custas ou honorários.

8. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135651 Nr: 1932-89.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIO FRANCISCO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

Trata-se de Adjudicação Compulsória proposta por Anízio Francisco 

Borges em face de João Gregório da Silva (qualificados nos autos).

 Às fls. 30/32, as partes formularam acordo, pugnando pela homologação 

do Juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Adjudicação Compulsória proposta por Anízio Francisco 

Borges em face de João Gregório da Silva (qualificados nos autos).

 Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado as fls. 30/32, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

P. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 40367 Nr: 6184-87.2008.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITH BORGES TIEPPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL em desfavor de EDITH BORGES TIEPPO, (qualificados nos 

autos).

 2. O Executado foi citado para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da quantia executada nos autos ou apresentar embargos, sob 

pena de penhora.

 3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente pugnou extinção do 

presente feito (fls. 22), nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, face o pagamento do débito.

5. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do 

adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução fiscal, 

nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.

6. Sem custas ou honorários.

7. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122708 Nr: 2441-54.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA LUIZA DE SOUZA, KVSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO MEIATO MATSUZAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Trata-se de Execução Alimentos proposto por Maria Rosa Luiza de 

Souza em desfavor do Rogério Meiato Matsuzaki (qualificados nos autos).

 2. O Executado foi citado para no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da quantia executada nos autos, provar que o fez ou justificar 

a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão civil.

 3. Às fls. 31 a parte exequente informou aos autos que o executado está 

adimplente

4. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil, extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

(Omiss)

II – a obrigação for satisfeita

(...)”

5. Deste modo, acolho a justificativa apresentada pela exequente e diante 

do adimplemento do débito alimentar, declaro extinta a presente Ação de 

Execução de Alimentos, nos termos do artigo 485, I c/c art. 924, II, do 

Código de Processo Civil.

6. Sem custas processuais e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob os benefícios da justiça gratuita.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94553 Nr: 4122-64.2014.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA DUARTE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DUARTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 Pelo exposto, julgo procedente o pedido articulado na exordial, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 

DECRETAR a interdição do Requerido ADILSON DUARTE DE SOUZA, 

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 1.775, § 3º, do Código Civil, e nomeio como curador definitivo do 

interditado a Sra. SELMA DUARTE DE SOUZA BUSIQUIA. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3°, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se o presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias.Nos termos do artigo 759, caput, do Código de Processo Civil, 
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após o registro da sentença no Cartório de Registro Civil local, intime-se o 

curador, para prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias.Isento de 

custas. Notifique-se o Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 40855 Nr: 5730-10.2008.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDELINO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL em desfavor de VALDELINO RIBEIRO DOS SANTOS, 

(qualificados nos autos).

 2. O Executado foi citado para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da quantia executada nos autos ou apresentar embargos, sob 

pena de penhora.

 3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente pugnou extinção do 

presente feito (fls.29), nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, face o pagamento do débito.

4. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do 

adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução fiscal, 

nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.

6. Considerando que há nos autos restrição de veículo automotor, realizo, 

desde já seu desbloqueio ante o pagamento do débito.

 7. Sem custas ou honorários.

8. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120577 Nr: 1164-03.2017.811.0008

 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: MARIA DE FATIMA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 19. Isto posto, e com fulcro no artigo 59 da Lei 8.213/91, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar que o requerido implante o 

benefício de aposentadoria por invalidez, devido a partir da data do laudo 

oficial deste juízo, assim sendo, 29/01/2018, com multa diária de R$ 100,00 

(cem reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem 

prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico 

pátrio, motivo pelo qual julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.20. A correção 

monetária e os juros monetários deverão incidir a partir do vencimento de 

cada parcela, na forma do art. 1.º, F, da Lei n. 9.494/97, nos termos das 

Súmulas 43 e 148 do STJ.21. Condeno o INSS ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos 

do art. 85, § 3º do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o 

requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser 

isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.22. Por 

força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso 

voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o 

reexame necessário.23. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 

20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Maria 

de Fatima Alves; 2. Benefício concedido: aposentadoria por invalidez; 3. 

Data de início do benefício: 29/01/2018 (fl. 50); 4. Renda mensal inicial: 

Base de cálculo do rendimento mensal da parte requerente; 5. Data início 

do pagamento: 30 dias da intimação da sentença. 24. Em relação aos 

honorários periciais arbitrados às fls. 40/41, anoto que os profissionais 

não encontram-se cadastrados no sistema AJG - Assistência Judiciária 

Gratuita Federal, razão pela qual determino a intimação do expert para que 

tome as providências pertinentes a fim de viabilizar o seu pagamento.25. 

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.P.R.I. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103298 Nr: 3640-82.2015.811.0008

 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: ELIZANGELA MAURICIO REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ALMEIDA BRITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Cristina dos Santos 

Mamede - OAB:145452/MG

 27. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENETE o pedido articulado na exordial, 

para alteração do valor da pensão alimentícia paga a Parte Autora, 

reajustando o valor das prestações alimentares que está obrigada ao 

requerido, ao importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

motivo pelo qual julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.28. Sem condenação em 

custas e honorários, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade de 

justiça.29. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119176 Nr: 329-15.2017.811.0008

 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): CISLENE S LINCK - ME, CISLENE SILVA LINCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Visto em correição,

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em desfavor de CISLENE S LINCK –ME e CISLENE SILVA LINK, 

(qualificados nos autos).

 2. O Executado foi citado para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da quantia executada nos autos ou apresentar embargos, sob 

pena de penhora.

 3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente pugnou extinção do 

presente feito (fls. 125/128), nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, face o pagamento do débito.

4. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do 

adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução fiscal, 

nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.

6. Considerando que há nos autos restrição de veículo automotor, realizo, 

desde já seu desbloqueio ante o pagamento do débito.
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 7. Sem custas ou honorários.

8. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121128 Nr: 1479-31.2017.811.0008

 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: MARIA CONCEIÇÃO DONATO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16.165-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição...

 1. Maria Conceição Donato dos Santos, qualificada nos autos, ajuizou a 

presente ação em face do Instituto Nacional Do Seguro Social (INSS), 

alegando, em síntese, que sempre trabalhou nas lidas rurais e que sempre 

se dedicou aos afazeres rurícolas em regime de economia familiar, bem 

como, preenche todos os requisitos legais para concessão do benefício.

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 15/32. Em despacho 

inaugural, foi indeferida a antecipação de tutela pleiteada e determinada a 

citação da parte requerida (fl. 33/34).

3. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, 

pugnando em síntese, pela improcedência da ação (fls. 49/73).

 4. A parte autora impugnou a contestação, reiterando os argumentos da 

exordial (fls. 74/85).

 5. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela parte autora, sendo que ao término do ato 

processual o(a) causídico(a) apresentou alegações finais remissivas. O 

réu, por sua vez, não compareceu a solenidade aprazada (fls. 93/95).

 6. Encerrada a instrução, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento. Decido.

 7. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas.

8. Em relação ao prequestionamento invocado pelo Instituto Réu acerca do 

direito pleiteado pela parte, a sentença não fere nenhum dispositivo de lei 

federal nem tampouco nenhuma norma constitucional prevista em nossa 

carta magna.

9. Por outro lado, o requerido merece razão ao afirmar que não houve um 

início de prova material suficiente para que fosse comprovado pela prova 

testemunhal, haja vista que não foram acostados documentos que 

reforcem as alegações da parte autora.

 10. Apesar das testemunhas Francisco José Bernardo e Silvana de 

Oliveira Gonzaga que conhecem a parte requerente há muitos anos, 

alegando que:

Depoimento judicial da testemunha Francisco José Bernardo: “Declara que 

conhece o Requerente aproximadamente 46 (quarenta e seis) anos. Que 

quando conheceu a autora, ela morou uns cinco meses no município de 

Nova Olímpia, até que o pai comprou um Sítio no mesmo município, na 

comunidade Paulista; Que desde que conhece a autora, este sempre 

trabalhou na roça; Que nesse Sítio, a autora criava galinhas, vaca, porco 

e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, tomate, repolho, 

rabanete, mandioca, banana para sua subsistência e se sobrasse vendia 

na cidade para ajudar nas despesas de casa; Que sempre trabalhou na 

agricultura familiar; Que a autora já se morou um período na cidade, mas 

não sabe precisar quanto tempo; Que hoje a autora reside no Sítio Santo 

Antônio, pertencente ao pai, nas proximidades do município de Nova 

Olímpia-MT, em torno de 35 (trinta e cinco) km. Que o sítio é de propriedade 

do pai da autora e possui 100 has; Que a autora nunca teve máquinas 

agrícolas ou empregados; Que não sabe informar se a autora trabalhou na 

cidade”. Dada a palavra ao Advogado, respondeu as seguintes pergunta: 

“Que já esteve no sítio; Que a autora esta desde 1975; Que já comprou 

arroz do pai dela; Que hoje planta mais hortaliças; Que eles vendem os 

produtos na feira”. (fl. 94).

Depoimento judicial da testemunha Silvana de Oliveira Gonzaga: “Declara 

que conhece a Requerente desde 1985. Que quando conheceu a autora, 

ela morava no Sítio Santo Antônio, comunidade Paulista; Que desde que 

conhece a autora, este sempre trabalhou na roça; Que nesse Sítio, tinha 

uma casa de Barro e a autora criava galinhas, vaca, porco e plantava 

arroz, milho e cultivava hortaliças tais como: alface, couve, almeirão, 

tomate, repolho, rabanete, mandioca, banana para sua subsistência e se 

sobrasse vendia na cidade para ajudar nas despesas de casa; Que 

sempre trabalhou na agricultura familiar; Que a autora já morou um período 

na cidade, em torno de um ano; Que hoje a autora reside no Sítio Santo 

Antônio, pertencente ao pai da autora, nas proximidades da comunidade 

Paulista no município de Nova Olímpia-MT, em torno de 28 (vinte e oito) km. 

Que não sabe precisar quanto has possui o sítio; Que a autora nunca teve 

máquinas agrícolas ou empregados; Que a autora trabalhou de doméstica 

pra ajudar na renda”. Dada a palavra ao Advogado, às suas perguntas 

assim respondeu: “Que o sítio é do pai da autora” (fl. 95).

11. Desta forma, inexiste nos autos a comprovação do período de 

carência exigido, havendo, inclusive, vínculos empregatícios urbanos tanto 

por parte da autora, quanto por parte de seu cônjuge, conforme se extrai 

dos documentos acostados pelo Instituto requerido (fls. 38/46), o que 

contradiz, portanto, as alegações da peça vestibular. Sendo assim, não 

restou comprovada a atividade rural exercida, tal como fora sustentado 

pela parte demandante, evidenciando que a pretensão inicial não merece 

ser acolhida.

12. Nesta toada, segundo o art. 12, inciso VII, da Lei 8.212/91, é segurado 

especial:

 Art.12 – Como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel 

rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente 

ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 

terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou

 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985/2000, e faça 

dessas atividades o principal meio de vida;

 b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

 13. Além do mais, o segurado especial deve exercer sua atividade com 

habitualidade demonstrando que o trabalho dos membros da família ou 

individualmente é exercida em condições de mútua dependência, 

colaboração e sem a utilização de empregados, o que não ficou 

demonstrado nos autos.

 14. Analisando os documentos juntados pela parte autora na inicial, 

concluo que estes não são aptos como início de prova material para 

demonstrar a atividade rural exercida pela mesma, muito menos o lapso 

temporal de exercício de atividade rurícola, dessa forma assiste razão o 

requerido em afirmar que a parte requerente não comprovou o exercício 

de atividade rural e nem a atividade durante o período legal.

 15. Devo consignar que a parte autora não preenche o requisito 

comprobatório de exercício em atividade rural em regime de economia 

familiar, como exige a lei, posto que, não ficou comprovado o período de 

carência, bem como o vínculo de trabalhador rural, tendo em vista a 

ausência de documentos para confirmar tal atividade. Neste caso é 

forçoso afirmar que a parte autora não faz jus ao beneficio pleiteado, em 

razão de não preencher os requisitos exigidos pelo artigo 143 da Lei 

8.213/91, que verbera:

“Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório 

no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, 

ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria 

por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a 

partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício”.

16. A jurisprudência é firme nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 

PROVA MATERIAL. CNIS. TRABALHO URBANO. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS 149/STJ e 27/TRF-1ª REGIÃO. REQUISITOS 

LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONCESSÃO INDEVIDA. 1. Em que pese 

constar dos autos início de prova material (certidão de casamento), não 
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restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, em número de 

meses referente à carência exigida para o benefício, segundo a tabela de 

transição do art. 142 da Lei 8.213/91, vez que informações do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais - CNIS e do Sistema Único de Benefícios 

DATAPREV atestam o exercício de atividade urbana por parte do 

ex-marido da autora por expressivo período dentro da carência, restando 

infirmada, portanto, a condição de rurícola constante dos documentos 

apresentados. 2. Com o advento da Lei n.º 11.718 de 20.06.2008, a qual 

acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 48 da Lei n.º 8.213/91, o ordenamento 

jurídico passou a admitir expressamente a soma do tempo de exercício de 

labor rural ao período de trabalho urbano, para fins de concessão do 

benefício da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) anos, se mulher, 

e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se homem. Entretanto, não se aplicam, 

no presente caso, os referidos dispositivos, tendo em vista que não há 

nos autos prova material de exercício da atividade rural por parte da 

autora posterior à atividade urbana exercida pelo ex-marido. 3. A 

produção de prova exclusivamente testemunhal é insuficiente à 

comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário, nos termos das Súmulas 149 do STJ e 27 deste Tribunal. 4. 

A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria rural por idade, 

previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei 8.213/91, porquanto as 

provas testemunhais e documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola durante o período 

de carência. 5. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 59705 

MG 0059705-89.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/03/2013, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1129 de 12/04/2013)”.

17. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Maria Conceição Donato dos Santos em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

 18. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que, a parte goza 

dos benefícios da gratuidade da justiça.

19. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86280 Nr: 2080-76.2013.811.0008

 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: ROSILEIDE DA SILVA, ROSIETE DA SILVA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

 1. ROSILEIDE DA SILVA, devidamente qualificada nos autos ajuizou a 

presente ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS), objetivando a concessão benefício de prestação continuada.

2. À inicial, acostou os documentos de fls. 17/23.

3. Recebida a exordial, fora indeferido o pedido de antecipação de tutela e 

determinado a citação da parte ré.

 4. Devidamente citado, o INSS apresentou contestação às fls. 27/40.

5. Realização de estudo social na residência da requerente acostado ás 

fls. 58/63.

6. Perícia médica realizada às fls. 74/76.

7. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

8. De proêmio anoto que entre os direitos necessários à implementação da 

ordem social prevista na Constituição Federal, encontramos aqueles 

relativos à Seguridade Social, que contempla a previdência social, saúde e 

assistência social.

9. A Assistência Social pode ser definida como a política pública, integrada 

por um conjunto de ações de iniciativa pública e da sociedade, que visa 

prover aos brasileiros com renda inferior aos mínimos legais, condições de 

inclusão na sociedade, através do atendimento às necessidades básicas, 

para o efetivo exercício dos direitos, que constituem a cidadania.

10. É por isso que, na Assistência Social, não existe o princípio da 

contrapartida, ou seja, o benefício recebido não depende de contribuição 

realizada, ao contrário do que acontece com os benefícios 

previdenciários.

11. Consoante prescreve o artigo 203, caput, da Constituição Federal, a 

assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente da contribuição à seguridade social.

12. Desta forma, os benefícios de caráter assistencial têm natureza 

não-contributiva, possuindo, dentre os seus objetivos a proteção à 

pessoa portadora de deficiência ou ao idoso, mediante o pagamento de um 

salário mínimo, desde que preenchidos os requisitos elencados no inciso 

V, do art. 203, da CF, regulamento pela Lei n.° 8.742/93 e Decreto n.° 

1744/95.

 13. A Lei n. 8.742/93, denominada Lei Orgânica da Assistência Social – 

LOAS, regulamentou o art. 203 da CF/88 e definiu a assistência social 

como Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 

sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa 

pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 

básicas.

14. A LOAS foi regulamentada pelo Decreto n. 1.744, de 8-12-1995, 

exigindo os seguintes requisitos:

a) comprovação da deficiência ou da idade mínima de 65 (sessenta e 

cinco) anos para o idoso não-deficiente;

b) renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo;

c) não estar vinculado a nenhum regime de previdência social;

d) não receber benefício de espécie alguma.

15. Com efeito, a parte autora comprovou que é portadora de deficiência 

física, conforme perícia de fls. 74/76.

16. Ademais, conforme descrito no relatório social de fls. 58/63, o núcleo 

familiar é formado pela requerente, sua irmã e seu cunhado, sendo a 

autora dependente de ajuda de parentes e conhecidos.

17. No tocante à renda familiar está se comprova pelo estudo social 

realizado na residência da requerente, onde fora constatado que esta 

sobrevive com a ajuda de amigos e parentes, que a requerente não 

percebe salário e nem benefício previdenciário, sobrevivendo de ajuda de 

parentes e amigos, sendo assim, a requerente preenche o requisito 

econômico previsto em lei, qual seja renda inferior a ¼ (um quarto) do 

salário mínimo.

18. O Relatório Social de fls. 58/63 é conclusivo ao afirmar que: “(...) 

Conforme visita domiciliar, observação e entrevista social no domicilio 

familiar da Sra Rosileide da Silva, foi possível averiguar que possui um 

nível socioeconômico baixo estando em extrema vulnerabilidade 

econômica e social, não possuindo renda. Desse modo, o Amparo Social 

para a pessoa com deficiência (BPC/LOAS) pode contribuir na inserção da 

PCD Rosileide em espaços de promoção social, melhorando sua qualidade 

de vida.”

19. Para ilustrar o caso, colaciono os seguintes julgados, verbis:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LEI Nº 

8.742, DE 1993 (LOAS). REQUISITOS LEGAIS. IDADE SUPERIOR A 65 

ANOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. TERMO 

INICIAL A PARTIR DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 

APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL 

PROCEDENTE. 1. O benefício de prestação continuada é devido à pessoa 

com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não 

possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por 

sua família. 2. A família com renda mensal per capita inferior a ¼ do 

salário-mínimo não é capaz de prover de forma digna a manutenção do 

membro idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art. 20, Lei 8.742/93). 

Contudo, o legislador não excluiu outras formas de verificação da 

condição de miserabilidade. Precedentes do STJ, da TNU e desta Corte. 3. 

Outro benefício assistencial ou previdenciário, de até um salário-mínimo, 

pago a idoso, ou aposentadoria por invalidez de valor mínimo paga à 

pessoa de qualquer idade, não deverão ser considerados para fins de 

renda per capita; devendo-se excluir tanto a renda quanto a pessoa do 

cômputo para aferição do requisito (PEDILEF 200870950021545, JUIZ 

FEDERAL SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, TNU - Turma Nacional de 

Uniformização, DJ 15/09/2009). 4. A parte autora atendeu aos requisitos 

legais exigidos: idade superior a 65 anos e renda per capita inferior a ¼ do 

salário-mínimo, viabilizada pela exclusão da renda do cônjuge idoso (fls. 

16, 71, 104/105). 5. DIB: ajuizamento da ação. 6. A correção monetária: a 

partir do vencimento de cada prestação (Lei nº 6.899, de 8 de abril de 
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1981, e MCJF). 7. Juros moratórios: 1% a.m. até a edição da Lei nº. 

11.960/2009, quando então serão devidos no percentual fixado por essa 

norma. Contam-se da citação, para as parcelas vencidas anteriormente a 

ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores. 8. 

Honorários advocatícios: 10% sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação do 

acórdão, de acordo com a Súmula n. 111 do STJ e art. 20, § 3º, do CPC. 9. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. 

Tratando-se de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei n. 9.289/96, 

abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça. 10. Implantação 

imediata do benefício, nos termos do art. art. 461 do CPC - obrigação de 

fazer. 11. Apelação provida, nos termos dos itens 5 a 9. (TRF-1 - AC: 

63150 MG 0063150-18.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 20/02/2013, 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.115 de 22/03/2013)”.

20. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ante 

comprovação dos requisitos para sua concessão, para determinar ao 

requerido que conceda, no prazo de 30 (trinta) dias, benefício 

assistencial, com multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a 

hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das 

demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio.

21. Para a data de início do benefício fixo a data do laudo pericial, qual 

seja, 29/01/2018 (fls. 74/76).

20. A correção monetária deverá incidir a partir do vencimento de cada 

prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 

e 148 do STJ. Os juros de mora deverão ser aplicados no percentual de 

1% a. m. até a edição da Lei n. 11.960/2009, quando então serão devidos 

no percentual de 0,5% a. m., contando-se da citação para as parcelas 

eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, 

para as que lhe são posteriores.

22. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

 23. ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 

7.603, de 27 de setembro de 2001.

24. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença: 1. Nome da Assistida: Rosileide Da Silva; 2. 

Benefício concedido, concessão de benefício assistencial; 3. Data de 

início do benefício: 29/01/2018 (data do laudo pericial, fls. 74/76); 4. Renda 

mensal inicial: 01 salário mínimo; 5. Data início do pagamento: 30 dias da 

intimação da sentença.

25. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

26. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P.R.I. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127926 Nr: 5323-86.2017.811.0008

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO OLIVEIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE N. 

OLIMPIA - MT (COOTRANOVA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537

 Visto em correição...

1. Trata-se de Ação Cautelar de Exibição de Documentos com Pedido 

Liminar ajuizada por Erivaldo Oliveira Almeida em face de COOTRANOVA – 

Cooperativa de Transporte de Nova Olímpia-MT ambos qualificados nos 

autos em epígrafe, requerendo, em síntese, a exibição de documentação 

relacionada a sobras e lucros a serem distribuídos entre os sócios.

 2. Aduz a parte autora que é associado da Cooperativa requerida desde 

a data de sua fundação até o presente momento com a Matrícula 54, em 

que mantém sua conta ativa.

3. Deste modo, na qualidade de associado da Cooperativa requereu em via 

administrativa cópia de documentos, Atas das Assembleias Gerais, ano 

2013, 2014, 2015, 2016, Balanço Financeiro Anual, anos 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, e dos Balancetes Mensais para apurar o valor das 

sobras dos exercícios de 2013 a 2016, em que fora recusado o protocolo 

do Requerimento administrativo (30/06/2017). Posteriormente com 

solicitação via AR e com recibo de recebimento assinado no período de 

10/07/2017, dirigiu-se novamente a sede da requerida Cooperativa na data 

de 16/08/2017, momento em que fora informado que não havia 

documentos a serem entregues ao autor

 4. Ressalta, que diante das reiteradas solicitações, todas sem sucesso, 

ajuizou a presente ação a fim de ter acesso aos documentos que como 

associado também lhe pertence.

 5. Com a inicial, juntou documentos de fls. 16/47.

6. Liminar deferida às fls. 56/57.

 7. A parte requerida fora devidamente citada (fls. 60), e apresentou 

contestação às fls. 61/67.

 8. Às fls. 75/78 a parte autora apresentou impugnação à contestação 

requerendo o cumprimento da liminar deferida nos autos.

9. Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório. Fundamento e Decido.

 10. Trata-se de Ação Cautelar de Exibição de Documento com Pedido 

Liminar ajuizada por Erivaldo Oliveira Almeida em face de COOTRANOVA – 

Cooperativa de Transporte de Nova Olímpia-MT, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

 11. De proêmio, insta salientar que as Partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, assim como inexistem nulidades, 

irregularidades ou questões pendentes de solução.

12. Impende destacar, que os fatos foram provados por documentos, não 

sendo necessário, portanto, a designação de audiência instrução, motivo 

pelo qual procedo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que as provas 

juntadas aos autos são seguras e conclusivas, não havendo necessidade 

de se produzir provas em audiência, com fundamento no princípio da 

economia processual.

13. Dispõe o artigo 355, I, do Código de Processo Civil, que:

 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

(...)”

Ainda:

“O juiz é o destinatário da prova, submetendo-se a seu prudente arbítrio a 

ponderação da necessidade da dilação instrutória, sem risco de lesar 

direito da parte, se o feito contém elementos suficientes para embasar sua 

convicção”. (TJSC – Apelação cível nº 97.003339-7, da Capital, Rel. Des. 

Francisco Borges).

14. Em que pese o feito estar sendo julgado de maneira antecipada, no 

caso em tela, não representa cerceamento de defesa ou violação ao 

princípio do contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para 

que a decisão seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu 

desfecho retardado.

 15. Humberto Theodoro Júnior ensina que essa regra “harmoniza-se com 

a preocupação de celeridade que deve presidir à prestação jurisdicional, e 

que encontra regra pertinente ao art. 125, nº II, que manda o Juiz “velar 

pela rápida solução do litígio”, e no art. 130 que recomenda indeferir “as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias” (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. I, 47ª. Ed., Ed. Forense, 2007, p. 463).

 16. No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

litteris:

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3° Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89)

17. Superada esta fase, debruço-me no mérito da causa.

18. De proêmio, insta salientar que a controvérsia cinge-se no 

fornecimento de documento que demonstre as sobras dos exercícios 

fiscais dos anos de 2013 a 2016, os quais a requerida se negou a 

fornecer.

 19. Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado um 

consumidor e de outro o fornecedor. Estão, portanto, presentes os 

requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2o e 3o da Lei 

nº.8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o 
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dessa Lei) de tal relação.

 20. Ocorre que, apesar de visar equilibrar a relação jurídica existente 

entre consumidor e fornecedor, por entender que aquele é a parte 

vulnerável - art. 4º, I e III da Lei nº. 8.078/90 -, diante da capacidade 

técnica, econômica e jurídica do fornecedor, certo é que a presunção de 

boa-fé existente nas relações de consumo em favor do consumidor não 

se apresenta iure et de iure (absoluta), devendo ser relativizada diante 

dos fatos e fundamentos contido nos autos, além das regras de 

experiência comum (art. 5º da Lei nº. 9.099/95) e impressão pessoal do 

Juiz, privilegiando a busca da verdade e, por conseguinte da Justiça (art. 

6º da Lei nº. 9.099/95) e mantendo o equilíbrio e harmonia no corpo social, 

fim precípuo do Direito.

21. Assim, muito embora, a Lei n.º 8.078/90 assegure diversos 

instrumentos facilitadores do exercício dos direitos introduzidos por este 

diploma em nosso ordenamento jurídico, não quis o legislador favorecer a 

confecção de decisões injustas e desprovidas de um mínimo de elementos 

que possam embasar a atividade jurisdicional, ou seja, a chamada justa 

causa.

22. Dessarte, diante deste caráter eminentemente protetivo, o Código de 

Defesa do Consumidor elenca, de forma exemplificativa, uma série de 

direitos do consumidor no art. 6 º, dentre os quais se destacam o direito à 

informação, transparência, boa-fé, inversão do ônus da prova, reparação 

integral pelos danos causados e a vedação de que sejam impostas pelo 

fornecedor práticas abusivas.

23. A propósito ensina Bruno Miragem que “A regra da responsabilidade 

civil objetiva estendida a toda a cadeia de fornecimento (todos os 

fornecedores que participam do ciclo econômico do produto ou serviço no 

mercado) é resultado dos ditames de solidariedade social, uma vez que 

orienta a adoção de um critério sobre quem deve arcar com os riscos da 

atividade econômica no mercado de consumo, afastando-se a regra da 

culpa para imputação da responsabilidade. A responsabilidade civil do 

fornecedor no CDC, deste modo, apresenta um novo critério de repartição 

dos riscos sociais, em vista justamente, dos reflexos da sua atividade 

econômica frente ao mercado” (“Curso de Direito do Consumidor”, Ed. RT, 

2ª ed., 2010, p. 73).

 24. Cuidando a hipótese vertente de relação de consumo e presentes os 

requisitos caracterizadores, deve o ônus da prova ser invertido com base 

no art. 6.º, inciso VIII, da Lei n.8.078/90, devido à hipossuficiência da parte 

Autora e verossimilhança de suas alegações.

25. Tal inversão se baseia na necessidade de se estabelecer o equilíbrio 

da relação jurídica. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que positiva um 

núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores, 

enquanto tais.

26. Ademais, essa norma visa equilibrar a relação jurídica existente entre 

consumidor e fornecedor, por entender que aquele é a parte vulnerável - 

art. 4º, I e III da Lei nº. 8.078/90 -, diante da capacidade técnica, 

econômica e jurídica do fornecedor. Sendo assim, faz-se necessário 

reconhecer que as normas do CDC são de ordem pública e de grande 

interesse social, por força de diretivas constitucionais – art. 5º, XXXII e 

170, V, da CRFB/88.

27. No caso dos autos, a autora requer a exibição de documentos que 

requereu na via administrativa da requerida.

 28. Segundo Humberto Theodoro Júnior, “o direito à exibição tende à 

constituição ou asseguração de prova, ou, às vezes, ao exercício de um 

simples direito de conhecer e fiscalizar o objeto em poder de 

terceiro.”(Processo Cautelar, 19.ª ed., Leud, pág. 276).

 29. Percebe-se, assim, que o direito à exibição pode consubstanciar-se 

em ação satisfativa ou ação cautelar e, às vezes, a natureza da ação irá 

depender da análise do documento, o qual terá ou não forças para 

aparelhar uma ação principal.

 30. Tendo em mente tais assertivas, Ovídio A. Baptista da Silva afirma que 

“naturalmente nada impede que o legitimado para a ação exibitória 

satisfativa conceba o pedido como cautelar, em forma de demanda 

preparatória, hipótese em que se hão de aplicar as regras do processo 

cautelar, quanto ao interesse de agir e aos demais princípios do 

procedimento cautelar, respeitado, naturalmente, o preceito do art. 845, 

que manda processar a exibitória cautelar segundo as disposições dos 

arts. 355 a 363 e 381/382 do Código.”(Do Processo Cautelar, 3.ª ed., 

Forense, pág. 378).

31. Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça disserta que se 

tratando de documento comum às partes, não se admite a recusa de 

exibi-lo. Vejamos:

 AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. DEVER 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONFIGURADO. DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA. 1.- Conforme assente jurisprudência desta Corte, tratando-se 

de documento comum às partes, não se admite a recusa de exibi-lo, 

notadamente quando a instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo 

enquanto não prescrita eventual ação sobre ele. 2.- O agravo não trouxe 

nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se 

mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. 

(STJ - AgRg no AREsp: 427834 SP 2013/0368752-4, Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 24/04/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 16/05/2014)

 32. Nesse sentido, os Tribunais Estaduais vem prelecionando:

 AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DIREITO DO 

CONSUMIDOR DE TER ACESSO AOS DOCUMENTOS REFERENTES À 

RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE COM O RÉU - APLICAÇÃO DO ART. 359 

DO CPC - HONORÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - DIREITO DO CONSUMIDOR DE TER ACESSO AOS 

DOCUMENTOS REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE COM O 

RÉU - APLICAÇÃO DO ART. 359 DO CPC - HONORÁRIOS. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DIREITO DO CONSUMIDOR 

DE TER ACESSO AOS DOCUMENTOS REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICA 

EXISTENTE COM O RÉU - APLICAÇÃO DO ART. 359 DO CPC - 

HONORÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -- 

DIREITO DO CONSUMIDOR DE TER ACESSO AOS DOCUMENTOS 

REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE COM O RÉU - 

APLICAÇÃO DO ART. 359 DO CPC - HONORÁRIOS. - Não tendo o 

fornecedor do serviço contratado se prontificado a entregar todos os 

documentos solicitados na inicial está evidente que o ajuizamento da ação 

de exibição se mostra útil e necessário. - Na ação de exibição de 

documentos não se aplica o art. 359, do CPC. Diante da resistência em 

apresentar os documentos solicitados, a busca e apreensão é a medida 

que se impõe. - Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o 

grau de zelo, responsabilidade e a atividade desenvolvida pelo advogado. 

(TJ-MG - AC: 10607110040450001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 10/06/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 16/06/2014)

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DIREITO DO CONSUMIDOR DE 

TER ACESSO AOS DOCUMENTOS REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICA 

EXISTENTE COM O RÉU - RELAÇÃO CONSUMERISTA - DEFERIMENTO DA 

MEDIDA - HONORÁRIOS. - Não tendo o fornecedor do serviço contratado 

se prontificado a entregar todos os documentos solicitados na inicial está 

evidente que o ajuizamento da ação de exibição se mostra útil e 

necessário, estando presente o interesse de agir. - O consumidor tem 

direito de ter acesso a todos os documentos que informam acerca da 

relação jurídica existente entre as partes. - Os honorários de sucumbência 

devem ser fixados de acordo com os elementos previstos no § 3º, art. 20, 

do C.P.C. (TJ-MG - AC: 10707110269578001 MG, Relator: Pedro 

Bernardes, Data de Julgamento: 01/04/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2014)

33. Feitas tais considerações, a procedência da ação é à medida que se 

impõe.

 34. Isto posto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte autora, com fulcro no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil, tornando, assim, definitiva a decisão liminar proferida 

nos autos (fls. 56/57), para o fim de determinar que a parte requerida 

exiba nos autos os documento(s) requeridos na exordial, sob pena de 

pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), ex vi do 

disposto no art. 537, caput, do Digesto Processual Civil.

 35. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas do 

processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de 

Processo Civil.

36. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94579 Nr: 4146-92.2014.811.0008

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOÃO LUCIANO GASQUES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Marques Andrade - 

OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9.925/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:MT-16501-B, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:MT 13431-B

 Visto em correição,

 1. Trata-se de Cumprimento de Sentença tendo como parte exequente 

João Luciano Gasques Fernandes e executada Banco Bradesco 

(qualificados nos autos).

 2. Pelo que consta da demanda, a parte executada pagou voluntariamente 

o valor do débito, consoante se vê as fls. 113/115, tendo a parte 

exequente apresentado conta bancária às fls.117 para proceder com o 

levantamento do valor.

 3. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil, extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

(Omiss)

II – a obrigação for satisfeita

(...)”

5. Deste modo, diante do adimplemento do débito, declaro extinta a 

presente execução, nos termos do artigo 485, I c/c art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

6. Certificado o trânsito em julgado, e, observando que os valores se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se com sua transferência na 

forma requerida pela parte, na conta informada nos autos.

7. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

8. Cumpridas todas as formalidades, expedido o competente Alvará de 

Liberação de Valores, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito.

9. Sem custas processuais e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob os benefícios da justiça gratuita.

10. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 49325 Nr: 4581-08.2010.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL em desfavor de LUIZ CARLOS GUEDES, (qualificados nos 

autos).

 2. O Executado foi citado para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da quantia executada nos autos ou apresentar embargos, sob 

pena de penhora.

 3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente pugnou extinção do 

presente feito (fls. 24), nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, face o pagamento do débito.

5. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do 

adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução fiscal, 

nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.

6. Sem custas ou honorários.

7. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 49422 Nr: 4634-86.2010.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL em desfavor de JOSÉ ELPÍDIO DE MORAIS CAVALCANTE, 

(qualificados nos autos).

 2. O Executado foi citado para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da quantia executada nos autos ou apresentar embargos, sob 

pena de penhora.

 3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente pugnou extinção do 

presente feito (fls. 25), nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, face o pagamento do débito.

5. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do 

adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução fiscal, 

nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.

6. Sem custas ou honorários.

7. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89696 Nr: 67-70.2014.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL em desfavor de JOSÉ ELPÍDIO DE MORAIS CAVALCANTE, 

(qualificados nos autos).

 2. O Executado foi citado para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da quantia executada nos autos ou apresentar embargos, sob 

pena de penhora.

 3. Com vistas dos autos, o patrono da exequente pugnou extinção do 

presente feito (fls. 23), nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, face o pagamento do débito.

5. Assim, com o adimplemento da dívida, o objeto ensejador da presente 

demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o prosseguimento 

do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;
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(...)”.

5. Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do 

adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução fiscal, 

nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.

6. Sem custas ou honorários.

7. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80324 Nr: 1926-92.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA MACHADO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:289844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. Tratam-se os presentes autos de Impugnação à Execução opostos pelo 

Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS em desfavor de Maria Benedita 

Machado Barbosa.

2. Alega o impugnante que a parte exequente apresentou seus cálculos 

em desconformidade com o valor devido.

 3. O impugnado devidamente intimado para manifestar-se, pugnou, em 

síntese, pela exclusão excessiva na execução dos valores formulados na 

execução.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

5. As impugnações à execução constituem espécie de ação cognitiva, de 

cunho incidental, que abarcam toda discussão legalmente possível sobre o 

mérito da cobrança judicial da dívida.

6. Fazendo um juízo de prelibação, verifico que a presente impugnação 

fora interposta tempestivamente obedecendo ao disposto no art. 910 do 

NCPC.

 7. Quanto aos pressupostos subjetivos, o impugnante é parte legítima 

para interpor o presente; quanto ao cabimento, o embargante se embasa 

no art. 535, do NCPC.

 8. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que deve ser 

considerado o valor do beneficio reajustado a cada ano, bem como, os 

índices de correção a serem aplicados aos valores retroativos, no qual, os 

índices de correção monetária que são aplicados inicialmente o INPC 

(conforme a Lei n° 10.741/03 e Lei n° 10.887/04, artigo 12), e a partir de 

julho de 2009 a taxa preferencial nos termos do artigo 1°, F da Lei n° 

9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09.

9. Assim, conforme preceitua o artigo 1°, F da Lei n° 9.494/97, 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).

10. Portanto, assiste razão a parte impugnante, pois deve ser considerado 

o valor do beneficio reajustado a cada ano, bem como, os índices de 

correção a serem aplicados aos valores retroativos, assim é o 

entendimento dos Tribunais Superiores.

11. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte:

“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA 

FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DIFERENÇAS DECORRENTES 

DO ARTIGO 201, § 5.º, DA CF/88. PORTARIAS MINISTERIAIS 714/93 E 

813/94. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE 

DOCUMENTO EXPEDIDO PELO DATAPREV. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE 

DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS NÃO INFIRMADA (CPC, ART. 364). 

PRECEDENTES DO STJ. EXCLUSÃO DA EXECUÇÃO DOS VALORES 

PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. 

HOMOLOGAÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO-FORMAÇÃO DE COISA 

JULGADA. INCLUSÃO INDEVIDA DE PRESTAÇÕES ANTERIORES À 

IMPLANTAÇÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO. ATUALIZAÇÃO 

INDEVIDA DAS DIFERENÇAS PELO SALÁRIO MÍNIMO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, COM A RESSALVA DA JUSTIÇA GRATUITA. 

APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. A sentença está 

fundamentada. Por um lado, afirma que os valores ora executados foram 

homologados por sentença, a qual foi impugnada por apelação do INSS, 

improvida por este Tribunal. Por outro lado, justifica que somente o 

pagamento integral, e não de parte das prestações, ensejaria a 

desconstituição do título executivo e a extinção da execução. 2. O 

discriminativo de pagamento administrativo de benefício previdenciário 

expedido pelo DATAPREV é documento público e goza da presunção de 

veracidade, nos termos do artigo 364 do Código de Processo Civil, 

fazendo prova de pagamento dos valores nele consignados, os quais 

devem ser excluídos da execução. 3. A conta de liquidação, homologada 

por sentença pelo juízo de primeiro grau, sentença essa que foi objeto de 

apelação do INSS, improvida por este Tribunal, contém erros materiais 

flagrantes, os quais não transitam em julgado, podendo ser declarados de 

ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. Por um lado, apurou 

prestações devidas a partir de outubro de 1988, sendo que o termo inicial 

do benefício é janeiro de 1990. Assim, foram incluídas indevidamente pela 

contadoria as diferenças entre outubro de 1988 e dezembro de 1999, 

época em que o benefício nem sequer estava em manutenção. 5. Por outro 

lado, a correção monetária foi realizada de forma errada, porque a 

contadoria limitou-se a multiplicar o número de meses em que as 

diferenças seriam devidas por 50% do salário mínimo vigente na data da 

conta. Esta forma de atualização efetuada pela contadoria contrariou a 

sentença proferida no processo de conhecimento, não alterada por este 

Tribunal, na parte relativa à correção monetária. O correto seria apurar, 

mês a mês, as diferenças devidas, para aplicar, sobre elas, os juros de 

mora, de forma decrescente, e os índices de correção monetária 

estabelecidos na sentença, no processo de conhecimento, sob pena de 

violação à coisa julgada. 6. Apelação a que se dá parcial provimento, para 

julgar parcialmente procedente o pedido deduzido nos embargos, a fim de: 

1) declarar de ofício a existência de erro material no cálculo de liquidação; 

2) determinar a exclusão da execução das prestações vencidas entre 

outubro de 1988 e dezembro de 1989; 3) determinar a exclusão da 

execução dos valores pagos administrativamente pelo INSS, discriminados 

no demonstrativo de fl. 16; 4) determinar que a correção monetária das 

diferenças, caso ainda existam, seja feita pelos índices estabelecidos na 

sentença proferida no processo de conhecimento; e 5) inverter o ônus da 

sucumbência, com a ressalva do artigo 12 da Lei n.º 1.060/50, por ser o 

embargado beneficiário das isenções legais da justiça gratuita. (TRF-3 - 

AC: 18028 SP 96.03.018028-9, Relator: JUIZ CONVOCADO EM AUXÍLIO 

CLÉCIO BRASCHI, Data de Julgamento: 19/08/2002, PRIMEIRA TURMA)”.

12. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Novo Código 

de Processo Civil, e homologo o cálculo apresentado às fls. 123/124, para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

13. Conforme disposição contida no artigo 910, §1º, do Novo Código de 

Processo Civil, e com base no artigo 100, caput, da Constituição Federal e 

Resolução n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de 

Justiça - CNJ, determino a expedição de Precatório ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região.

14. Em sendo o valor exequendo inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, 

autorizo a substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – 

RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição 

Federal.

15. Por fim, 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 da parte, referente aos honorários sucumbenciais.

16. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, dê-se novas vistas à exequente.

 17. Não são devidas custas judiciais e honorários advocatícios, uma vez 

que, a exequente é beneficiária da Justiça Gratuita de forma que se 

encontra sob a égide da isenção contida na Lei n.º 1.060/50.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106517 Nr: 5817-19.2015.811.0008

 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: JOAQUIM DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. JOAQUIM DE SOUZA LIMA, devidamente qualificado nos autos, propôs 

“AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO”, em face do 

“INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS”, (todos qualificados 

nos autos).

2. Relata o exordial, que na data de 15/09/2015, o autor recebeu o oficio 

nº 328/APSTAN/2014, informando irregularidade no recebimento de seu 

beneficio – n° 31/550.028.565-0, tendo recebido indevidamente o valor de 

R$ 65.380,30 (sessenta e cinco mil trezentos e oitenta reais e trinta 

centavos), ante a perda de qualidade de segurado em 16/01/1998, em 

virtude do recolhimento da contribuição previdenciária referente ao 

período de 03/1996 a 11/1996, ter sido realizada após a data do inicio da 

incapacidade - DII, que ocorreu em 19/05/2003. Ademais, relata que o 

benéfico do requerente é sua única fonte de renda, de caráter alimentar, 

sendo a referida cobrança totalmente ilegítima, requerendo em síntese, a 

declaração de nulidade da cobrança do valor de valor de R$ 298.474,00 

(duzentos e noventa e oito mil quatrocentos e setenta e quatro reais), bem 

como a continuidade do benefício de auxilio doença – n° 31/550.028.565-0, 

com a procedência dos pedidos exordiais.

3. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 25/59. Ás fls. 66/68 

fora ordenada a citação do réu.

 4. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

requerendo ao fim, a improcedência dos pedidos exordiais.

5. Às fls. 88/94 o autor impugnou a contestação, reiterando os 

argumentos da exordial.

6. Determinada a realização de pericia médica (fls. 125/126), juntou-se o 

laudo pericial às fls. 133/136.

7. Vieram-me os autos conclusos.

 É breve o relatório. Fundamento e Decido.

8. Verifica-se que as partes estão bem representadas, bem como, sendo 

desnecessária a produção de provas em audiência, o feito comporta o 

julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, do Código de 

Processo Civil.

9. Não havendo mais preliminares a ser apreciadas, e nem nulidades a 

serem declaradas, debruço-me, incontinenti, no mérito da causa.

10. A pretensão do autor merece parcial acolhimento.

11. O artigo 59 da Lei 8213/91, ao tratar do auxilio doença determina que:

 “O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos.”

12. Conforme se pode verificar dos artigos mencionados acima para a 

concessão do auxílio doença ou da aposentadoria por invalidez é 

condição necessária que o segurado seja considerando incapaz 

temporariamente ou definitivamente para o trabalho.

13. Assim, nos presentes autos ficou evidentemente demonstrada a 

incapacidade parcial definitiva, preenchendo assim o requisito para sua 

concessão qual seja: incapacidade laborativa decorrente de doença

14. Nesse diapasão, no que toca à incapacidade da parte autora, para o 

labor, o laudo pericial foi conclusivo em afirmar que a Requerente se 

encontra incapacitado para a realização do exercício de seu trabalho, de 

forma total e definitiva, conforme fls. 133/136.

1 5 .  S e n d o  a s s i m ,  p o s s í v e l  s e  f a z  a 

concessão/restabelecimento/manutenção do benefício de auxílio doença.

16. No mesmo sentido, o belíssimo seguinte precedente jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADAS. SÚMULA 

111/STJ. 1. O benefício previdenciário do auxílio-doença alcança 

tão-somente aqueles segurados que estão em situação de incapacidade 

temporária para o trabalho, com quadro clínico de característica reversível. 

A aposentadoria por invalidez é concedida àquele que se encontra em 

situação de incapacidade laboral permanente e definitiva, sem 

possibilidade de reversão de seu quadro patológico, contanto que atenda 

aos requisitos estampados no art. 42 daquele mesmo diploma legal. 2. 

Além da invalidez provisória ou definitiva, a depender de ser o caso de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, devem, outrossim, ser 

preenchidos os pressupostos da qualidade de segurado, da carência 

exigida e, para este último, a insuscetibilidade de reabilitação profissional 

para o exercício da atividade que lhe assegure a subsistência. 3. 

Relativamente à qualidade de segurado e à carência, a autarquia-ré não 

apresentou qualquer impugnação a respeito, nem na esfera administrativa, 

nem em juízo, motivo pelo qual, desnecessária se mostra a análise dos 

aludidos requisitos, até mesmo porque o apelado foi beneficiário de 

auxílio-doença previdenciário. 4. O laudo pericial demonstra que o 

suplicante é portador de Lesões Nervosas e Tendinosas no antebraço e 

cotovelo esquerdos (CID 10 T92.0 e M62.5), estando, segundo o médico 

perito, totalmente incapacitado para o exercício de atividade laborativa. 5. 

Honorários advocatícios mantidos em 10% sobre o valor da condenação, 

por se encontrar em conformidade com os termos do art. 20, parágrafo 4º, 

do CPC, observando a aplicação da Súmula 111 do STJ. 6. Apelação 

parcialmente provida, apenas para fazer observar a Súmula 111/STJ. 

(TRF-5 - AC: 19100820134059999 , Relator: Desembargador Federal 

Emiliano Zapata Leitão, Data de Julgamento: 09/07/2013, Quarta Turma, 

Data de Publicação: 12/07/2013).

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. RESTABELECIMENTO 

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. PERÍCIA 

CONCLUDENTE. É devido o restabelecimento do auxílio-doença desde o 

cancelamento administrativo quando a perícia judicial é concludente de que 

a segurada está temporariamente incapacitada para o trabalho. (TRF-4 - 

REOAC: 70432420144049999 RS 0007043-24.2014.404.9999, Relator: 

PAULO PAIM DA SILVA, Data de Julgamento: 09/07/2014, SEXTA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 17/07/2014).

PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXILIO-DOENÇA. 

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL. 

JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS 

EM 10%. APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO STJ. 1. A questão atinente a 

presente ação restringe-se à averiguação do preenchimento (ou não) pelo 

demandante dos requisitos basilares para obtenção do benefício 

auxílio-doença. 2. Respeitando os posicionamentos adversos, entendo 

que a sentença impugnada não merece reparos eis que restou 

demonstrado, pela parte demandante, por meio de laudo pericial, o direito 

ao restabelecimento do benefício em questão. 3. Os honorários 

sucumbenciais devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor 

da condenação, nos termos do previsto no parág. 3º do art. 20 do Código 

de Processo Civil, observada a Súmula 111 do STJ. 4. Os valores em 

atraso deverão ser monetariamente corrigidos de acordo com o Manual de 

Cálculos da Justiça Federal e acrescidos de juros moratórios de 1% (um) 

ao mês, a partir da citação válida, até o advento da Lei 11.960/2009, 

quando passarão ambos a incidir na forma prevista no art. 1º. F da Lei nº 

9.494/97, com a redação da nova Lei. Já a correção monetária, por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09 

(ADIn 4.357/DF e ADIn 4425-DF, Rel, Min. Ayres Britto), deverá ser 

calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação 

acumulada do período (RESP 1270439/PR. Rel. Min. Og Fernandes, DJe 

1.8.2013). 5. Remessa oficial e apelações improvidas (TRF-5 - AC: 

39688620104059999 , Relator: Desembargador Federal Joaquim Lustosa 

Filho, Data de Julgamento: 22/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 

29/05/2014).

17. Deste modo, conforme entendimento jurisprudencial, em que restando 

e v i d e n t e  o  p r e e n c h i m e n t o  d o s  r e q u i s i t o s ,  p a r a  a 

obtenção/restabelecimento do beneficio previdenciário, imperioso se faz o 

deferimento do pedido exordial.

 18. Ademais, no que toca ao desconto parcial do indébito, este como 

regra geral, encontra-se autorizado, nos termos do que estabelecemos 

artigos 115 , II e § 1º, da Lei nº 8.213/91 e 154, II e § 3º Decreto nº 

3.048/99, em que se preleciona, respectivamente:

 Art. 115 . Podem ser descontados dos benefícios: (...) II - pagamento de 

benefício além do devido; (...) § 1º Na hipótese do inciso II, o desconto 

será feito em parcelas, conforme dispuser o regulamento, salvo má-fé. 

Art. 154. O Instituto Nacional do Seguro Social pode descontar da renda 

mensal do benefício: (...) II - pagamentos de benefícios além do devido, 

observado o disposto nos §§ 2º ao 5º; (...) § 3º Caso o débito seja 

originário de erro da previdência social, o segurado, usufruindo de 

benefício regularmente concedido, poderá devolver o valor de forma 

parcelada, atualizado nos moldes do art. 175, devendo cada parcela 

corresponder, no máximo, a trinta por cento do valor do benefício em 

manutenção, e ser descontado em número de meses necessários à 

liquidação do débito. (...).

19. Entretanto, embora haja previsão legal para o desconto de pagamento 

de beneficio além do devido, tem-se que tal autorização não permite a 
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redução do seu valor a ponto de comprometer a subsistência do 

segurado.

20. Deste maneira, apesar da referida previsão legal, é firme o 

entendimento da jurisprudência, no sentido de que, embora vigente, tal 

norma deve ser aplicada cum grano salis, ficando restrita às hipóteses em 

que o recebimento a maior se deu por má-fé do segurado.

22. Neste sentido, tal interpretação restritiva se justifica em razão do 

caráter alimentar da verba previdenciária, sendo excessivamente 

prejudicial ao segurado a devolução de valores pagos a maior por erro 

exclusivo do INSS. Assim, não sendo cogitado, no presente caso, atuação 

desonesta por parte do autor. Assim, não é lícito ao INSS descontar de 

seu benefício qualquer valor, visto que, a própria autarquia deve arcar 

com o prejuízo que ela mesma deu causa, ao não cessar, tão logo 

concedido o auxílio-acidente/auxílio-doença anteriormente concedido ao 

segurado.

23. É este o entendimento do STJ, já manifestado em diversas ocasiões, a 

exemplo dos seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. 

AUXÍLIODOENÇA CONCEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA E 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA NA VIA 

JUDICIAL. INACUMULABILIDADE DOS BENEFÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO 

ART. 124, I, DA LEI 8.213/1991. DESCONTO DOS VALORES RECEBIDOS A 

TÍTULO DE AUXÍLIODOENÇA EM PERÍODO COINCIDENTE COM ACRÉSCIMO 

DE JUROS DE MORA. DESCABIMENTO. VALORES RECEBIDOS DE 

BOA-FÉ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A questão do recurso 

especial gira em torno do cabimento dos descontos propostos pelo INSS 

em cálculo de liquidação de sentença, considerando o disposto no art. 

124, I, da Lei 8.213/1991, que impede o recebimento conjunto de 

aposentadoria com auxílio-doença, bem como o disposto no art. 115, II, da 

Lei 8.213/1991, acerca de desconto em folha de valores pagos ao 

segurado a maior. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser 

desnecessária a devolução, pelo segurado, de parcelas recebidas a 

maior, de boa-fé, em atenção à natureza alimentar do benefício 

previdenciário e à condição de hipossuficiência da parte segurada. 3. 

Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1431725/RS, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, 

DJe 21/05/2014);

PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO PAGO INDEVIDAMENTE. Os 

benefícios previdenciários indevidamente pagos em razão de 

interpretação errônea ou má aplicação da lei, ou ainda por erro da 

Administração, não estão sujeitos à restituição. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no AREsp 255177/SC, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013)”;

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PREVIDENCIÁRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTE PARA ALTERAR A 

DECISÃO AGRAVADA. BENEFÍCIO PAGO A MAIOR. ERRO 

ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ .NATUREZA ALIMENTAR. 

RESTITUIÇÃO INDEVIDA. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM SEDE 

DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. (...) 2. Em face do caráter 

social das demandas de natureza previdenciária, associada à presença 

da boa-fé do beneficiário, afasta-se a devolução de parcelas pagas a 

maior, mormente na hipótese de erro administrativo. Precedentes. (...) 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1084292/PB, 

Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO 

DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 21/11/2011)”;

ACIDENTÁRIA. CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-SUPLEMENTAR RECEBIDO 

CONCOMITANTAMENTE COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

DESCONTO DE VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. Verba de caráter 

alimentar, recebida de boa-fé pelo obreiro, sem a sua intervenção, mas 

por erro da própria Autarquia. Sentença de procedência mantida. Recurso 

oficial improvido, com observações. (Reexame Necessário nº 

0384742-70.2009.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. 

Valter Alexandre Mena, j. 11/12/2012)”.

24. Destarte, tendo sido recebido o benefício de boa-fé pelo segurado, e 

observando o caráter alimentar da verba previdenciária, anote-se que, 

são irrepetíveis os valores eventualmente recebidos a maior.

25. Assim, não é possível o desconto, na renda mensal do demandante, 

de quantias pagas indevidamente, que reduzam os proventos a patamar 

inferior ao salário mínimo, em face da garantia insculpida no art. 201, § 2º 

da Constituição da República e em observância ao princípio da dignidade 

da pessoa humana. Observe-se, por oportuno, os seguintes precedentes:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DEVOLUÇÃO VALORES. CARÁTER 

ALIMENTAR DO BENEFÍCO. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE. - A Lei nº 

8.213/91, em seu artigo 115 , § único e artigo 154, § 3º, do 

Decreto3.048/1999 permitem e estabelecem regras sobre a restituição de 

valores pagos indevidamente a título de benefício previdenciário. - O 

desconto não pode ultrapassar 30% do valor do benefício pago ao 

segurado e o valor remanescente recebido não pode ser inferior a um 

salário mínimo , conforme determina o artigo 201, § 2º, da Constituição 

Federal. (...) (AI nº 2008.03.00.013409-8/SP, Rel. Des. Federal Therezinha 

Cazerta, DJF3 CJ2 de 21.07.2009, p. 417)”;

“BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - Restituição dos valores pagos a mais - 

Inadmissibilidade - Princípio da irrepetibilidade dos alimentos - Precedentes 

do C. STJ - Recurso impróvido .(Apelação nº 9122632-31.2007.8.26.0000, 

17ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Alberto Gentil, j. 09/02/2010)”.

26. Ademais, no presente caso, extrai-se dos autos que o autor é titular 

do benefício de auxílio-doença de n° 31/550.028.565-0 (fls. 43).

 27. Isto posto, e com fulcro no artigo 59 da Lei 8.213/91, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial pelo requerente, para 

determinar que o requerido restabeleça/mantenha, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o pagamento do auxílio-doença pleiteado pelo requerente, com multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais) para a hipótese de descumprimento da 

presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas 

no ordenamento jurídico pátrio, bem como, DECLARAR inexigível o débito 

de R$ 298.474,00 (duzentos e noventa e oito mil quatrocentos e setenta e 

quatro reais), motivo pelo qual julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, nos termo do art. 487, I, do Código de Processo Civil

28. A correção monetária e os juros monetários deverão incidir a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma do art. 1.º, F, da Lei n. 9.494/97, 

nos termos das Súmulas 43 e 148 do STJ.

 29. Por exigência do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: JOAQUIM DE SOUZA 

LIMA; 2. Benefício concedido, concessão de auxílio-doença (n° 

31/550.028.565-0); 3. Data de início do benefício: 29.01.2018, (data do 

laudo pericial, fls. 133/136) 4. Renda mensal inicial: Base de cálculo do 

rendimento mensal do requerente; 5. Data início do pagamento: 30 dias da 

intimação da sentença.

 30. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.

31. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem 

recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1º Região 

para o reexame necessário.

 32. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88536 Nr: 4291-85.2013.811.0008

 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: MQO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 Visto em correição;

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, proposta por MARIA HELENA 

QUEIROZ MAIA neste ato representado por sua genitora MANUELA 

QUEIROZ OLIVEIRA, em face de PEDRO PAULO MAIA RIBEIRO, 

(qualificados nos autos).

Consta da inicial de fls. 05/07-vº, que a representante do autor e o 

requerido mantiveram um relacionamento do qual adveio o menor Maria 

Helena Queiroz Maia. Aduz, ainda, que o requerido não vem contribuindo 

com o sustento da filho, razão pela qual ajuizou a presente ação.

 Com a exordial colacionou documentos de fls. 08/10.

Recebida a exordial (fls. 11), foi ordenada a citação do requerido. Às fls. 
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108, fora determinado a remessa dos autos ao CEJUSC (Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania) para tentativa de acordo entre as 

partes.

 Às fls. 116/118, as partes transigiram acordo, pedindo sua homologação 

e o consequente julgamento da lide com resolução de mérito.

 Às fls. 123, o representante do Ministério Público manifestou pela 

homologação do acordo.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS, proposta por MARIA HELENA 

QUEIROZ MAIA neste ato representado por sua genitora MANUELA 

QUEIROZ OLIVEIRA, em face de PEDRO PAULO MAIA RIBEIRO, 

(qualificados nos autos).

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado as fls. 116/118, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

 Sem condenação em custas processuais e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da Gratuidade 

da Justiça

Cumpridos todos os expedientes, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 37179 Nr: 3507-84.2008.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERENTINA DOMINGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada fora devidamente 

intimada mediante remessa dos autos (fls. 158-v°) para manifestar-se 

quanto ao Cumprimento de Sentença pleiteado às fls. 157/158 e deixou 

transcorrer in albis o prazo sem manifestação, consoante certidão de 

fls.160, Homologo o cálculo apresentado às fls. 157/158, para que surtam 

seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, estando os valores vinculados ao presente feito, proceda-se à 

transferência dos valores para a conta informada nos autos.

4. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

5. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

6. Cumprido tudo, e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81507 Nr: 3181-85.2012.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT-4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco 

Wolkswagen S.A em face de Lorival de Oliveira (qualificados nos autos).

 Às fls. 113/114 as partes formularam acordo, pugnando pela 

homologação do Juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco 

Wolkswagen S.A em face de Lorival de Oliveira (qualificados nos autos).

 Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

P. I. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92529 Nr: 2540-29.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARGARIDA DA SILVA ZANARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE B. DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16261, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7255/MT, JULIANO ALBERT SCHMIDT - OAB:MT/16.111, KARINA 

OLIVEIRA MIRANDA MARQUES - OAB:MT/8567-B

 19. Isto posto, e com fulcro no artigo 12 da Lei Municipal N.º 1.554/2005, 

com redação alterada pela Lei Municipal Nº 1.777/2008, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar que a parte requerida 

implante o benefício de aposentadoria por invalidez, devido a partir da data 

do laudo oficial deste juízo, assim sendo, 06/06/2016, com multa diária de 

R$ 100,00 (cem reais) para a hipótese de descumprimento da presente 

decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no 

ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.21. A correção monetária e os juros monetários deverão incidir a 

partir do vencimento de cada parcela, na forma do art. 1.º, F, da Lei n. 

9.494/97, nos termos das Súmula 148 do STJ.22. Condeno a parte 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 3º do Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar a parte demandada no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001.23. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o 

prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça para o reexame necessário.24. Por exigência do 

que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. 

Nome do Segurado: MARIA MARGARIDA DA SILVA ZANARDI; 2. Benefício 

concedido: aposentadoria por invalidez; 3. Data de início do benefício: 

06.06.2016 (fl. 187); 4. Renda mensal inicial: Base de cálculo do 

rendimento mensal da parte requerente; 5. Data início do pagamento: 30 

dias da intimação da sentença. P.R.I. Cumpra-se. Expeça-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53554 Nr: 4303-70.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM BENÍCIO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 
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OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa proposta por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de 

Mato Grosso – Sicredi Sudoeste - MT em face de Joaquim Benício 

Sobrinho (qualificados nos autos).

 Às fls. 80/85 as partes formularam acordo, pugnando pela homologação 

do Juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa proposta por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de 

Mato Grosso – Sicredi Sudoeste - MT em face de Joaquim Benício 

Sobrinho (qualificados nos autos).

 Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos presentes autos.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

Isento de custas.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

P. I. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50316 Nr: 1582-48.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOEL MAFEI DA COSTA, VALDIR 

ABRAÃO COTRIN, MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-O

 Visto em correição,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Nivaldo Gomes, 

aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 472/473-v°.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91634 Nr: 1794-64.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX HUMBERTO SIMONETI, EDEVIRGES GENI 

SIMONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGLEISSON MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA LUCENA P. DIAS - 

OAB:7194/MT, MARCOS ANTONIO DE MELLO - OAB:13.188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473

 Visto em correição,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Egleisson Marques 

de Oliveira, aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 

105/106-v°.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101653 Nr: 2679-44.2015.811.0008

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDNEIA DA ROCHA PEREIRA, JOSE CICERO AMARO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA BENEDITA DE OLIVEIRA NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 20. Diante do exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, para conceder a adoção da menor Evellyn Vitória de Oliveira aos 

postulantes Edneia da Rocha Pereira e José Cícero Amaro da Silva, e 

destituo, por consequência, o poder familiar da genitora biológica Ana 

Benedita de Oliveira Neta.21. Cancele-se o registro original, em 

conformidade ao preceituado no § 2° do art. 47, do ECA, e proceda-se um 

novo.22. O nome da adotada passará a ser Evellyn Vitória da Rocha 

Pereira Silva. 23. Decorrido o prazo recursal, expeça-se mandado de 

averbação da presente no Serviço Notarial de Pessoas Naturais 

competente, comunicando que não poderão ser fornecidas certidões 

sobre quaisquer atos desta ação, salvo por determinação judicial, ex vi, do 

art. 47, § 3° e § 4°, da Lei n.° 8.069/90. Deverá constar do mandado o 

nome do adotante e de seus pais.24. Registre-se que uma das vias da 

nova certidão de nascimento, deverá ser entregue aos adotantes de 

forma gratuita, consoante dispõe o artigo 30, §1° da Lei 6.015/73 e artigo 

98, §1° inciso IX do Código de Processo Civil.25. Sem condenação em 

custas e sem condenação em verba honorária (art. 141, § 2°, do ECA).26. 

Notifique-se o representante do Ministério Público.27. Após, não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47029 Nr: 3195-40.2010.811.0008

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Moradores do Bairro Jardim Planalto, 

Rúsero Ricardo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELEÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-B, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127-A/MT

 Visto em correição,

1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A, aduzindo, em síntese, omissão na 
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r. sentença de fls. 131/132.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 127213 Nr: 4861-32.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA FRANCISCO DOS SANTOS, Jônatan 

Luciano Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANESSA FRANCISCO DOS SANTOS, 

Cpf: 03244623107, Rg: 2.372.917-1, Filiação: Maria do Carmo dos Santos 

Francisco e Osvaldo Francisco, data de nascimento: 27/01/1990, 

brasileiro(a), natural de Barra do Bugres-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 

65-9637-6108. atualmente em local incerto e não sabido

Resumo da Inicial: Consta na inicial que no dia 18 de junho de 2017, por 

volta das 13h00, na Cadeia Pública de Barra do Bugres - MT, a 

denunciada, objetivando visitar seu companheiro, foi submetida a uma 

revista, momento em que constatou-se que havia algo volumoso entre os 

seus seios. Assim, agente penitenciária Rosa Creonice da Costa 

indagou-lhe sobre o que estaria portando, quando a denunciada 

confessou que estaria levando uma porção de maconha que pesava100 

gramas (de acordo com laudo de constatação), após, retirou o involucro, 

entregando-o para a agente. Segundo o apurado, o segregado Jonatan 

Luciano Alves da Silva, foi quem encomendou a droga, sendo que a 

substância entorpecente seria comercializada dentro do estabelecimento 

penal.

Despacho/Decisão: DECISÃO INTERLOCUTÓRIAI – Quanto à acusada 

Vanessa Francisco dos Santos, antes de determinar sua notificação por 

edital, oficie-se diretamente à Superintendência do Sistema Prisional 

solicitando informação acerca de estar à acusada presa em alguma das 

unidades prisionais do Estado (art. 1.376, §7°, CNGC).Em caso negativo a 

informação anterior e considerando que a suspeita se encontra em local 

incerto e não sabido, e que não há previsão na Lei de Drogas quanto ao 

andamento do feito quando do seu desaparecimento espontâneo e, 

pautado no que expressa o art. 4º do Decreto Lei 4.657-42 , por 

fundamento de analogia ao que prescreve o art. 361 do Código de 

Processo Penal , NOTIFIQUE-SE a acusada VANESSA FRANCISCO DOS 

SANTOS via edital no prazo de 15 (quinze) dias .Passa-se à análise da 

prisão preventiva.A autoria e materialidade do delito estão apoiadas em 

elementos de provas constantes no inquérito policial, mormente nos 

depoimentos das testemunhas.Em relação aos fundamentos da prisão 

preventiva, também estão presentes nos autos. A acusada Vanessa 

Francisco dos Santos encontra-se atualmente em lugar incerto e não 

sabido, fato que prejudica a regular instrução do feito e inviabiliza a futura 

aplicação da lei penal, revelando ainda que ela pretende se subtrair aos 

efeitos de eventual condenação. Além disso, a acusada Vanessa 

Francisco dos Santos mudou de residência sem comunicar este Juízo, 

registrando que foram três tentativas de notificação, todas 

infrutíferas.Tais fatos, de per si, já emprestam motivação idônea ao 

decreto de prisão cautelar porque faz-se necessário agora assegurar a 

garantia a aplicação da lei penal.A conveniência da instrução criminal diz 

com “motivo resultante da garantia de existência do devido processo legal, 

no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é que a 

instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na 

busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas 

sobretudo do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do 

acusado, visando a perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, 

que compreende a colheita de prova de um modo geral, é motivo a ensejar 

a prisão preventiva .”Eis o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO EM QUE SE 

INDEFERE PEDIDO DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – 

INCONFORMISMO MINISTERIAL – ALMEJADA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA 

EXTREMA – PROCECÊNCIA – CITAÇÃO FRUSTRADA – EVASÃO DO 

DISTRITO DE CULPA – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA 

GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 312, CAPUT, C/C ART. 366, AMBOS DO CPP – 

MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO. RECURSO PROVIDO. Há de ser 

decretada a prisão preventiva do acusado que, apesar de ciente dos 

deveres de comparecer perante a autoridade todas as vezes em que 

fosse intimado e de não mudar de residência sem prévia autorização do 

Juízo, não é encontrado para ser citado, apesar das várias tentativas dos 

serventuários da Justiça. Fuga do distrito de culpa que evidencia o intuito 

do acusado de tumultuar o deslinde penal e de se furtar à aplicação da lei, 

legitimando, nos termos do art. 312, caput, do CPP, a imposição da cautelar 

extrema de privação da liberdade. (RESE 77006/2015, DES. RONDON 

BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

18/08/2015, Publicado no DJE 21/08/2015).Neste sentido, eis o recente 

julgado do Superior Tribunal de Justiça:RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 

CORPUS. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. 

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO 

FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 

DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. RÉU QUE 

PERMANECE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. GARANTIA DE 

APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 

CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. PROVIDÊNCIAS 

CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECLAMO IMPROVIDO. 1. Não tendo o 

recorrente sido encontrado para ser citado pessoalmente, nem atendido 

ao chamamento editalício e nem constituído defensor, deu causa à 

suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 

do CPP e, decretada sua prisão em julho de 2013, o mandado respectivo 

ainda não foi cumprido, permanecendo o agente em local incerto e não 

sabido por mais de 2 (dois) anos, circunstâncias que bem demonstram 

sua intenção de tumultuar a instrução criminal e furtar-se à aplicação da lei 

penal, autorizando a preventiva. 2. A evasão do distrito da culpa, 

comprovadamente demonstrada e que perdura, é fundamentação 

suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir 

tanto a conveniência da instrução criminal como a aplicação da lei penal. 3. 

Indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas quando a custódia 

encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para garantir o bom 

andamento da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, 

evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes 

para alcançar a finalidade visada com a ordenação da preventiva. 4. 

Recurso ordinário improvido.(STJ - RHC: 46899 SE 2014/0081142-3, 

Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/02/2016,T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016).Assim, 

considerando a materialidade do crime e provas suficientes da autoria por 

parte do acusado, bem como sendo por conveniência da instrução criminal 

e para garantir a futura aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do 

CPP, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA da denunciada VANESSA 

FRANCISCO DOS SANTOS.Expeça-se mandado de prisão, 

encaminhando-se às autoridades competentes parar a captura da 

acusada.Realizada a prisão, deverá ser a custodiada conduzida 

imediatamente à Autoridade Judicial para realização da audiência de 

custódia, em observância ao art. 3º do Provimento 12/2017-CM, bem como 

da Resolução 213/CNJ. Oficie-se à Secretaria de Segurança Púbica 

SENASP para efetuar a inscrição da acusada na Rede INFOSEG.II –Quanto 

ao acusado Jônatan Luciano Alves da Silva, considerando que este foi 
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devidamente notificado (fl. 41), informando não possuir condições 

financeiras para constituir advogado, abra-se vista dos autos à DPE para 

apresentação de defesa preliminar em seu favor.Cumpra-se expedindo o 

necessário.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

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

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

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

digitei.

Barra do Bugres, 24 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.: 135499 Nr: 1849-73.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS SANSÃO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃO JACON - 

OAB:18570 B/MT

 Nesse contexto, não havendo o acusado VINICIUS SANSÃO OLIVEIRA 

alegado preliminar, e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do 

Código de Processo Penal, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o dia 24 de abril de 2019, às 14 horas, data única 

disponível.–Por outro lado, em relação ao pedido de fls. 132/6, consistente 

na liberação da fiança, é o caso de oportunizar manifestação dos 

beneficiários indicados à fl. 136. Isso porque, apesar de não haver nos 

autos pedido de habilitação como assistente de acusação, visando adotar 

decisão dialogada, à luz do contraditório dinâmico (CPC, 10 c.c 3º CPP), 

DETERMINA-SE a notificação do(s) Advogado(s) constituído(s) pelos 

familiares da vítima para, querendo, manifestar nos autos acerca do pleito 

de liberação da fiança no prazo de 72h (setenta e duas horas).A 

intimação deverá ser realizada pela via mais célere possível (telefone), 

CERTIFICANDO-SE nos autos.Havendo manifestação, COLHA-SE parecer 

do MPE e, após, conclusos.Inerte, tornem os autos imediatamente 

conclusos.Intimem-se todos.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 25892 Nr: 2289-89.2006.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FERREIRA DA SILVA, PAULO 

ROBERTO DA SILVA, CARLINHOS BATISTA TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR JACOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT9.245, ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - 

OAB:5906/MT, CARLINHOS BATISTA TELES - OAB:6656/MT, VALTER 

CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B/MT, Wilson Luiz Fabri - 

OAB:143.218

 Autos: 2289-89.2006.811.0008 Código: 25892.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

 I –

 Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Daniel Ferreira da Silva, 

Paulo Roberto da Silva e Carlinhos Batista Teles, imputando-lhes a conduta 

típica descrita no art. 148, caput, do CPB, por duas vezes, e como 

incursos no art. 15, da Lei 10.826/03, por três vezes, na forma do art. 71 

do CPB, bem como a Paulo Roberto da Silva e Carlinhos Batista Teles 

imputando-lhes, também, a conduta típica do art. 351, §1º, do CP, art. 14, 

da Lei 10.826/03, art. 121, §2º, l e lV, c/c art. 14, ll, do CPB, art. 157, §2º, l 

e ll, e no art. 148, §2º, ambos do CPB e, a Daniel Ferreira da Silva o art. 14, 

da Lei 10.826/03, art. 121, §2º, l e lV, c/c art. 14, ll, do CPB, art. 157, §2º, l 

e ll, e no art. 148, §2º, ambos do CPB (fls. 04/09 e 9A e 9B).

O feito seguiu processamento com recebimento de denúncia (fl. 148), 

foram os acusados Carlinhos Batista Teles e Paulo Roberto Silva citados 

às fls. 174 e 192, bem como foi o acusado Daniel Ferreira da Silva citado 

por edital, apresentaram a resposta acusação às fls. 193/224 e 188/189, 

assim como foi realizada a audiência de instrução e julgamento às fls. 

338/343.

lI –

 Considerando que o acusado Paulo Roberto da Silva não foi localizado no 

endereço informado, por duas oportunidade (fls. 590 e 592), aplica-se a 

regra do 367.

Ill –

 Abra-se vista às partes para que se manifestem no prazo de 2 (dois) dias 

acerca das testemunhas não inquiridas porque não foram localizadas.

IV –

 Oficie-se o juízo de Cuiabá solicitando, se possível, a antecipação da 

audiência designada na precatória de número 18749-63.2017.811.0042 – 

código 478919 por se tratar de processo de meta dois.

 Barra do Bugres/MT, 01 de agosto de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 130288 Nr: 6693-03.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS PEREIRA SANDER, JEFERSON LUIZ 

BARROS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Roni Cezar Claro - 

OAB:20186-O/MT, Wagner Luis Franciosi Gomes - OAB:20717-O

 Autos: 6693-03.2017.811.0008 - Código: 130288

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I. Não há como acolher a postulação da Defesa porque os Tribunais 

Superiores consagraram o entendimento de inexigibilidade de 

fundamentação complexa no despacho de recebimento da denúncia, em 

virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão 

judicial a que se refere o art. 93, inciso IX, da CRFB/88 . Por outro lado, 

eventuais atenuantes estão afeitas ao mérito, os quais serão analisadas 

na audiência de instrução e julgamento.

II. Demais disso, inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código 

de Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o 

dia 18 de setembro de 2018, às 14:40 horas, data única disponível.

III. Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas 

e requisite-se a apresentação do(s) réu(s) .

IV. Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

V. Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, §

§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração razoável 

do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as testemunhas por 

ocasião da audiência neste Juízo.

VI. Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

Barra do Bugres/MT, 18 de dezembro de 2017.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-57.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

INAURA BENEDITA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 2 de agosto de 2018. Senhor(a) INAURA 

BENEDITA DE LIMA, Rua. Oliveiras, nº 07, Qda: 09, Bairro Alvorecer 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: 20/08/2018 Hora: 14:40, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000284-57.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

INAURA BENEDITA DE LIMA 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: 1000286-27.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEIA SILVA E SILVA (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 CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 2 de agosto de 2018. Senhor(a) ROSILEIA 

SILVA E SILVA, Rua Graciosa, Nº 22, Bairro: Maracana, 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: 20/08/2018 Hora: 15:00, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000286-27.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSILEIA SILVA E SILVA 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000293-19.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES DA CUNHA LOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 14522270. "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 os documentos pessoais originais e legíveis e comprovante de 

endereço no nome próprio ou comprove relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, 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: 1000296-71.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CAMARGO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 2 de agosto de 2018. Senhor(a) JOÃO 

CAMARGO DE ALMEIDA, Rua Oliveira, nº 151, Bairro Alvorecer 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: 20/08/2018 Hora: 15:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000296-71.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOAO CAMARGO DE ALMEIDA 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000380-72.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DARLETE APARECIDA AMAJUNEPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE CRISTINA GUEDES PIRES DA SILVA OAB - MT23856/O 

(ADVOGADO)

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PESQUISAS E GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS - IPGP 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 14524028. "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 comprovante de endereço no nome próprio ou comprove 

relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, 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: 1000310-55.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 2 de agosto de 2018. Senhor(a) JANETE 

CARDOSO, Rua Antonio Raimundo dos santos, nº 16, quadra 13, Bairro 

Centro, Cidade de Nova Olimpia - MT, CEP: 78000-000. 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: 15:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000310-55.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.333,81; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JANETE CARDOSO Advogado 
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do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A Parte 

Ré: TELEFÔNICA BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101188 Nr: 2583-92.2018.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS ROSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 101188

DECISÃO

Vistos, etc.

1. DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita nos moldes do 

art.98 do CPC.

2. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 12 de setembro de 2018, 

às 13h45min, a se realizar no CEJUSC.

3. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

4. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

5. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

6. Intimem-se.

 7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94242 Nr: 4322-37.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUES FERNANDES BASSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - 

OAB:24.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 22 de agosto de 2018, 

às 13h30min, a se realizar no CEJUSC.

2. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

3. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

4. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

5. Intimem-se.

 6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79126 Nr: 332-72.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:20.436/MT

 Vistos, em correição.

Cuida-se de executivo em que figura como recuperando Gilberto Alves de 

Lima, o qual ostenta 04 (quatro) condenações consoante cálculo de f. 

522.

Realizada a audiência admonitória (f. 521), o recuperando foi cientificado 

acerca das condições do regime semiaberto.

Entretanto, verificou-se que o mesmo ausentou-se do comparecimento 

mensal em juízo no mês de outubro do ano de 2017 (f. 532), o que 

coincidiu com a informação de prisão pela suposta prática de novo delito 

(f. 538-540).

 Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela regressão 

cautelar de regime ante o descumprimento das condições, bem como pela 

designação de audiência de justificação (f. 542).

Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário.

DECIDO.

Pois bem. De início, considerando o teor da informação prestada pelo Juízo 

da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro (f. 538-540), 

verifica-se pelo sistema informatizado “Apolo” que o decreto constritivo 

contra o recuperando ainda vigora nos autos de ação penal distribuído 

sob o código 75427, em trâmite naquele r. Juízo.

Vale dizer: o recuperando, em tese, praticou delito doloso enquanto 

cumpria o regime semiaberto, estando preso aguardando o julgamento da 

ação penal.

Como é cediço, o art. 118 da Lei de Execuções Penais estabelece as 

hipóteses de regressão de regime, verbis:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma 

regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais 

rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime 

doloso ou falta grave; II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja 

pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime 

(artigo 111). § 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além 

das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da 

execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. § 2º 

Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido 

previamente o condenado.

Com efeito, havendo falta grave pela prática de outro delito é permitida a 

regressão de regime.

Ademais, em se tratando de regressão cautelar, é prescindível a prévia 

oitiva do condenado, que apenas se faz necessária quando a sua 

aplicação for definitiva.

Nesse sentido, trago à colação entendimento do E. STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA 

GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME PRISIONAL FECHADO. 

POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a 

regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da 

prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo 

desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para 

oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a 

regressão definitiva. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus 

desprovido.”

(STJ, RHC 81.352/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA 

TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 28/04/2017) – grifei.

Dessa forma, considerando a falta grave cometida pelo reeducando 

durante o cumprimento de sua pena no regime semiaberto, nos termos do 

art. 118, I da LEP, regrido cautelarmente seu regime prisional para o 

fechado.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor do reeducando Gilberto Alves 
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de Lima, com qualificação nos autos, alimentando-se os sistemas BNMP 

2.0 e Apolo, de acordo com as cautelas de praxe.

Sem prejuízo, considerando que o reeducando encontra-se preso e 

recolhido provisoriamente no ergástulo da Comarca de São José do Rio 

Claro/MT, por força de decreto constritivo vigente na ação penal de código 

75427 (1ª Vara), expeça-se carta precatória ao Juízo Criminal da Comarca 

de São José do Rio Claro/MT, para que seja realizada a audiência de 

justificação com o reeducando, oportunidade em que poderá ser-lhe 

indagado sobre os motivos do descumprimento das condições de regime, 

bem assim sobre o seu atual domicílio e de seus familiares.

Intime-se o recuperando e seus advogados constituídos.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85246 Nr: 3862-84.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR PEDRO HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DECIDO.Sem delongas, considerando que a parte executada 

manteve-se inerte ao chamado judicial conforme se vê na certidão de f. 

91, DEFIRO o pedido de f. 79-90 e, por conseguinte, determino:a) Tendo 

em vista os documentos de f. 15-24 que informam a existencia da dívida e 

a mora do devedor, EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de Brasnorte/MT para que, no prazo máximo de cinco dias, 

conste na matrícula do imóvel denominado "Fazenda HÔ de Casa", 

matriculada sob o nº 2673, do Livro 2 do mencionado cartório, a existencia 

da presente execução, bem como, considerando a cláusula segunda do 

contrato de f. 16, que conste na averbação a garantia hipotecária da 

dívida em questão, uma vez que a Lei 8.009/1990 prevê os casos de 

impenhorabilidade, mas define que a proteção prevista na legislação é 

afastada quando o imóvel é dado em garantia hipotecária decorrente de 

dívida constituída em favor da família, como no presente feito;b) 

EXPEÇA-SE ofícios aos armazéns "GRUPO ANDRE MAGGI" e "SIPAL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.", para que no prazo de cinco dias, 

informem acerca da existencia de quatro mil sacas de soja que estejam 

depositadas em nome da parte executada, sob pena de, em caso de não 

resposta ao ofício, a aplicação das medidas cabíveis;Com as respostas 

dos armazéns acima citados, tornem os autos conclusos para análise do 

pleito de item "d - e" de f. 84.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.: 35524 Nr: 2313-49.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO DO 

PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDE GOLDSCHMIDI RAUBER, JOSÉ ALVES 

CAPISTRANO, LORINETE DOS REIS CAPISTRANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco 

do Brasil S/A em face de Rude, José e Lorinete, todos devidamente 

qualificados nos autos.

A inicial foi recebida conforme decisão de f. 40.

Às f. 72 aportou certidão de citação dos executados Lorinete e José, em 

07 de novembro de 2.014.

Às f. 92 aportou certidão de citação do executado Rude, em 06 de 

dezembro de 2.017.

Às f. 93 aportou certidão informando que os executados não 

manifestaram nos autos.

Às f. 99 a parte exequente pugna pela penhora do imóvel dado em 

garantia pelo executado José.

 Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte executada não realizou o pagamento do débito 

em questão, defiro a penhora e avaliação do bem imóvel indicado pela 

parte exequente (f. 99).

Com a avaliação, intime-se a parte autora, por meio de seu patrono, para 

que apresente o valor atualizado do débito, bem como manifestação 

acerca do auto de avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias.

No mais, intime-se a parte executada para que se manifeste acerca da 

penhora e avaliação do imóvel em comento.

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.: 73606 Nr: 1304-76.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. FERREIRA DA SILVA-ME, LUIZ CARLOS 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a manifestação da parte exequente às f. 42, DEFIRO o 

pleito de f. 51-54 e, por conseguinte, PROCEDA-SE às diligencias 

necessárias para as baixas das restrições realizadas neste feito no 

veículo de Placa NPI6049.

Certifique o cumprimento da missiva informada às f. 49-50, notadamente, 

acerca do cumprimento da citação da parte executada.

Se negativo quanto a citação da parte executada, INTIME-SE a parte 

exequente para informação acerca da localização do atual endereço do 

executado, atentando-se ao que dispões as diligências administrativas 

elencadas às f. 45.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60107 Nr: 1090-90.2012.811.0050

 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: MAYCON CRISTIANO NIEWINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 Vistos em correição,

De início, retifique-se a distribuição e autuação do feito a fim de constar 

como AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Sem prejuízo, tendo em vista os valores depositados pela parte requerida 

na ação de conhecimento (Mapfre Seguros Gerais S/A) às f. 180-181 e a 

concordância da parte autora às f. 182, DETERMINO a expedição de 

Alvará para liberação dos valores depositados pela parte executada.

Com efeito, não havendo mais conflito de interesses, visto que a 

executada cumpriu com o determinado na sentença e a parte exequente 

se dá por satisfeita, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 924, inciso II, do CPC.

Em seguida, certifique 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. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 28222 Nr: 1638-57.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FROHART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
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AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMEAGRO COMÉRCIO DE MATERIAIS E 

PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

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

OAB:2.746./TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - 

OAB:5.841/B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8.250-B/MT

 Vistos em correição,

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela empresa 

Frohart em face da empresa Semeagro.

A sentença executada se encontra às f. 113-119 que julgo improcedentes 

os embargos monitórios e condenou a empresa Semeagro ao pagamento 

de R$ 56.086,72.

A inicial de cumprimento de sentença consta às f. 122-126, acompanhada 

dos documentos de f. 127-137.

A inicial foi recebida conforme decisão de f. 138.

Ocorre que às f. 139 aportou certidão informando o decurso do prazo de 

intimação.

Em seguida, às f. 140-141 aportou extrato de detalhamento de bloqueio 

judicial (bacenjud) com resultado negativo para localização de ativos 

financeiros em nome da executada.

Às f. 144-148 aportou cópia da pela inicial de cumprimento de sentença 

com informação do cartório distrbuidor desta comarca.

Às f. 149 a inicial foi recebida (novamente).

Às f. 150 aportou certidão informando o decurso do prazo sem pagamento 

pela parte executada.

Às f. 152 a parte exequente pugnou pela expedição de mandado de 

penhora e avaliação dos imóveis matriculados sob os números 1803 e 

1804.

Às f. 187 aportou certidão informando a penhora dos imóveis.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Em que pese a determinação da penhora e avaliação dos imóveis 

descritos às f. 160, denoto que a certidão do Sr. Meirinho às f. 187 

informa, tão somente, a penhora dos bens em questão.

Assim, não há o que se falar em abandono do feito, conforme pleito da 

parte executada de f. 173-174.

Com tais considerações, a fim de dar prosseguimento a presente ação 

executória, PROCEDA-SE ao cumprimento integral das decisões de f. 149 

e f. 153, devendo ser expedido, IMEDIATAMENTE, mandado de avaliação 

dos imóveis penhorados às f. 187, devidamente descritos às f. 160.

Com o aporte do auto de avaliação dos imóveis, intimem-se as partes para 

manifestação em quinze dias.

Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89135 Nr: 1278-10.2017.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERDAU AÇOS LONGOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:15154, JAQUELINE PERES LESSI 

LISANDRO - OAB:15.343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE ROCHA NETO - 

OAB:17139/GO, MARIO PEDROSO - OAB:10220/GO

 Vistos.

Retifique-se na forma requerida às f.27.

Cumpra-se integralmente a decisão de f.26.

Após, certifique-se o necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, ____ de Fevereiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010529-47.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEVALDO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA PIRES (REQUERIDO)

UNICA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

MAURO MELEIRO DOMICIANO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

8010529-47.2016.8.11.0050. REQUERENTE: JOSEVALDO SILVA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MAURO MELEIRO DOMICIANO, UNICA SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS LTDA - ME, SANDRA PIRES Vistos. Concedo o prazo 

de 10 (dez) dias para a parte autora fornecer o endereço da requerida 

Sandra Pires. Com relação ao requerido Mauro Meleiro Domiciano, indefiro 

o pedido por se tratar de ônus da parte a localização de endereço e por 

se tratar de processo em segredo de justiça, não cabe a intervenção do 

judiciário para questões particulares que podem ser obtidas por outros 

meios. A propósito, a parte autora não tem qualquer relação com aquele 

processo, não se fazendo possível a interferência do judiciário para 

obtenção da informação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 1º de 

agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010472-63.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANI GORRET BRAMBILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (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:

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

8010472-63.2015.8.11.0050. REQUERENTE: ELIANI GORRET BRAMBILA 

REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, GAZIN 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. 

Acolho a impugnação da requerida no ID 4542697, uma vez que o 

pagamento integral da dívida já fora realizado, inclusive antes da análise 

do recurso, conforme alvará expedido, ID 4539818, mantendo, assim, a 

sentença de extinção pelo cumprimento integral, conforme ID 4539812. 

Após as formalidades e baixas devidas, arquive-se o presente. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 1º de agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010073-97.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FATIMA PRUCH AVILA PIAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

8010073-97.2016.8.11.0050. EXEQUENTE: ROSELI FATIMA PRUCH AVILA 

PIAIA EXECUTADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A Vistos. Diante da informação da conta para depósito 

do exequente, ID 13446764, determino a transferência do valor mediante 

expedição de alvará e, após, arquive-se o presente, diante do 

cumprimento integral, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Intime-se. 
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 1º de agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-22.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO LUIZ MILANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

8010369-22.2016.8.11.0050. REQUERENTE: ENIO LUIZ MILANI 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. 

Diante da informação e comprovante de cumprimento do acordo, conforme 

ID 13176162 e 13176156, não tendo a autora, mesmo intimada, 

manifestado-se quanto a petição do ID mencionado, determino a expedição 

de alvará de levantamento e, após, com as formalidades e baixas devidas, 

arquive-se o feito, uma vez que houve o pagamento integral da dívida, nos 

termos do art. 924, inciso II, do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 1º de 

agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000319-85.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR CAMILO ROMBALDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000319-85.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que designo sessão de 

conciliação para 13/09/2018 14:15, ficando o autor devidamente intimado 

através de seu advogado. Campo Novo do Parecis - MT, Quinta-feira, 02 

de Agosto de 2018 NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-61.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000243-61.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ALEXANDRE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. Considerando que o documento do 

ID 13909026 não é válido para comprovação de endereço, além de ilegível, 

determino a intimação da parte autora para que apresente documento 

válido e com firma reconhecida em Cartório, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 1º 

de agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-46.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000244-46.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ALEXANDRE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. O documento 

apresentado como comprovante de endereço do requerente no evento de 

ID 13909145 não é válido para a finalidade que pretende, tampouco a 

forma como apresentado e ilegível. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias para que forneça documento válido, com firma reconhecida em 

cartório, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 1º de agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010206-76.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AMABILI KATIANNE NUNES CINTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILBER NORIO OHARA OAB - MT0008261A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

8010206-76.2015.8.11.0050. EXEQUENTE: AMABILI KATIANNE NUNES 

CINTRA EXECUTADO: CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Vistos. 

Certifique Sra Gestora Judiciária quanto à existencia do incidente de 

desonsideração da pessoa jurídica, devendo ser vinculado ao presente 

feito. Sem prejuízo, em caso positivo, determino a suspensão do presente, 

até o deslinde de eventual incidente. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de esitlo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 1º de 

agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000386-50.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES SENS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN MARCEL PAISANI OAB - PR45467 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCIO CLEI FERREIRA DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000386-50.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que foi 

designado o dia 29/08/2018 16:10 horas, para realização de audiência da 

testemunha arrolada. Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 02 de 

Agosto de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-29.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLECIO NUNES 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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000034-29.2017.8.11.0050 Nome: JOSE CLECIO NUNES DOS SANTOS 

Endereço: DAS POMBAS, 17, QDA 332, JARDIM DAS PALMEIRAS, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 267 de 571



1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 CERTIDÃO Nos termos 

da legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono 

este feito a fim de intimar as partes para manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça deste 

Estado. Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 02 de Agosto de 2018. 

Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000321-55.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR CAMILO ROMBALDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA CRUZ SOTT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000321-55.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Quinta-feira, 02 de Agosto de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000429-84.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES (EXEQUENTE)

MARIA ROSEMAR BURATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON HENRIQUE BATISTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000429-84.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Quinta-feira, 02 de Agosto de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 93813 Nr: 1966-37.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Borges de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83461 Nr: 2919-35.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimação da 

parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e informar o novo 

endereço do Requerido, requerendo o que entender de direito, para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114833 Nr: 4608-46.2016.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. VARGAS - MATERIAIS AERON-UTICOS, 

ADALBERTO RIEGER VARGAS

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

OAB:OAB/MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

Inexistindo bens penhoráveis do Executado, DETERMINO a suspensão do 

feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação do interessado, na forma do art. 40, § 

2º, da Lei 6.830/80.

Esgotado o prazo de cinco anos, corridos a partir do término do lapso de 

suspensão, intime-se o Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, da mesma 

lei.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 1 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146830 Nr: 3353-82.2018.811.0051

 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: Luxembourg Brasil Comércio de Produtos Químicos 

Ltda., GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, Camila Somadossi Gonçalves da Silva - 

OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a 

Administradora Judicial manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentando seu parecer.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94049 Nr: 2018-33.2015.811.0051

 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: Librelato S.A. Implementos Rodoviários

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everaldo João Ferreira - 

OAB:1.967/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Tito Schenini 

Cademartori Neto - OAB:65.444/PR, Karlos Lock - OAB:16.828/MT, 

Marco Aurelio Mestre Medeiros - OAB: 15.401

 Autos n° 2018-33.2015.811.0051 - 94049 (... ) Decido. Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO inteiramente procedentes os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 268 de 571



pedidos aduzidos na inicial para consolidar a posse e a propriedade dos 

bens alienados com a Requerente, tornando definitiva a liminar deferida. 

Para o cumprimento da ordem, DETERMINO a anotação da restrição no 

cadastro do veículo, por meio do Sistema Renajud, independentemente do 

trânsito em julgado. Nos termos do art. 527 do Novo NCC, cabe à 

Requerente a retenção das prestações pagas até o necessário para 

cobrir as despesas correspondentes, restituindo-se, ao final, eventual 

excesso à Requerida. CONDENO a Requerida ao pagamento das custas e 

dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder 

a 15% do valor atualizado da causa. 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, 1 de agosto de 2018. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128371 Nr: 4931-17.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin, Vera Lucia Camargo Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Delgado Chiaradia - 

OAB:177.650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Rizzatto Nunes 

- OAB:58.548/SP, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524, 

Rafael Sartorelli - OAB:269.329/SP

 Autos n° 4931-17.2017.811.0051 - 128371

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a posição do Juízo deprecante, DETERMINO a imediata 

avaliação do imóvel pertencente aos Executados, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente no prazo de 05 

(cinco) dias.

AGUARDE-SE, no mais, o Juízo da recuperação judicial acerca da 

possibilidade de alienação dos imóveis indicados na carta.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 1 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84542 Nr: 3655-53.2014.811.0051

 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: Rosidalma Moreira Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Eckert, Maria Macarini Eckert, 

VANDERLI NUNES, Gesiel Barrios Beltrão, Mauri Rogelin, Andrea Cristina 

de Medeiros Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurytania Celeste Brito dos 

Santos Bauermeister - OAB:OAB/MT 16.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 10(DEZ) dias, manifestar-se 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, requerendo o que entender de 

direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112152 Nr: 3462-67.2016.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRdSM, NRdS

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

OAB:OAB/MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal (...) Por meio do Sistema Bacenjud, DETERMINO a 

indisponibilidade de eventuais valores depositados em aplicações 

financeiras do Executado, limitada ao total da dívida. (...) Não sendo 

possível o bloqueio de valor correspondente à totalidade da dívida, 

DETERMINO a solicitação de informações ao departamento de trânsito, por 

meio do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome do Executado. Em sendo o caso, DETERMINO, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, Procurador do Exequente como Depositário. 

Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, 

a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente. Em caso de 

penhora, seja de bens ou valores, INTIME-SE o Executado, para que, 

querendo e no prazo de 30 (trinta) dias, ofereça embargos à execução. 

Infrutífera a providência, SOLICITEM-SE, pelo Sistema Infojud, informações 

acerca da última declaração de rendas do Executado. Com a reposta, 

INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que no 

prazo de 10 (dez) dias indique bens disponíveis do Executado. Inexistindo 

bens penhoráveis do Executado, DETERMINO a suspensão do feito pelo 

prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até 

ulterior manifestação do interessado, na forma do art. 40, § 2º, da Lei 

6.830/80. Esgotado o prazo de cinco anos, corridos a partir do término do 

lapso de suspensão, INTIME-SE o Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, 

da mesma lei. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 1 de agosto de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126318 Nr: 3986-30.2017.811.0051

 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: Denis Conceição de Amorim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Autos n° 3986-30.2017.811.0051 - 126318 (...) INDEFIRO, pois, o pedido 

de suspensão feito pela Requerida. Consequentemente, à míngua de 

irregularidades, DECLARO saneado o feito. FIXO, como controvertidos, os 

pontos atinentes: a) à existência, ou não, de negócio jurídico válido entre 

as Partes, a definir obrigação cujo inadimplemento permitisse a anotação 

em cadastro de maus pagadores; b) a ocorrência de dano moral a ensejar 

reparação; c) o montante da reparação. (...) Assim, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, competindo à Requerida demonstrar a existência de 

negócio jurídico válido, quer por documentos, quer por gravações que 

tiver em seu poder. (...) Decido. Pelo exposto, a fim de permitir que se 

desincumba de seu ônus processual, INTIME-SE a Requerida para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente os documentos necessários à 

comprovação do negócio jurídico supostamente celebrado pelas Partes, 

sob pena de presunção de veracidade da negativa inicial. Juntados os 

documentos, INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que, em igual prazo, manifeste-se nos autos. Após, 

CONCLUSOS, inclusive para análise do julgamento imediato. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 1 

de agosto de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114879 Nr: 4629-22.2016.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA, 

Alisson Henrique Mezzomo, DENNIS HENRIQUE MEZZOMO

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

OAB:OAB/MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

Inexistindo bens penhoráveis da Executada, DETERMINO a suspensão do 
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feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação do interessado, na forma do art. 40, § 

2º, da Lei 6.830/80.

Esgotado o prazo de cinco anos, corridos a partir do término do lapso de 

suspensão, intime-se o Exequente, para os fins do art. 40, § 4º, da mesma 

lei.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 1 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 4623 Nr: 528-30.2002.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFA, VFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJA

 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 e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE 

para dar prosseguimento à presente ação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123388 Nr: 2619-68.2017.811.0051

 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: ELISMAR DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para que seja 

a sentença (proferida em 01/02/2018)novamente publicada, tendo em vista 

que não foi dada publicidade pelo DJE, situação que impede o trânsito em 

julgado da decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88715 Nr: 389-24.2015.811.0051

 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: Joaquim Gregório Borges Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35552 Nr: 2092-29.2011.811.0051

 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: BV Financeira S/A CEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Milioli

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

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Scatigna - 

OAB:OAB/MT 12.090 A, Karine Simone Pofahl Weber - 

OAB:29296/PR, Reinaldo Mirico Aronis - OAB:OAB/PR 35.137-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Ricardo 

Marques de Abreu - OAB:11683/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73446 Nr: 2433-21.2012.811.0051

 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: Claudemiro Carvalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Cristina Corrêa de 

Andrade - OAB:OAB/MT 15.549-0

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-58 DEPÓSITO

Processo Número: 1000755-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON KRAS BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIO GOMES DE REZENDE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), para 

EMENDAR a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão ID 

13728983. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 2 de agosto de 2018. 

assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende Gestor 

Judiciário

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103603 Nr: 594-19.2016.811.0051

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSL, JPPdS, LSdS, MdS, WMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:OAB/MT 10.298

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CIENTIFICAR TERCEIROS INTERESSADOS da apreensão dos 

objetos abaixo relacionados que serão restituídos, caso documentalmente 

comprovada a sua propriedade, nos termos da r. decisão proferida pelo 

juízo. OBJETOS APREENDIDOS: 01 (um) aparelho celular marca LG, de cor 

branca.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de representação pela prática de 

ato infracional que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL move em face de 

DANIELA DA SILVA LORENZETTI, JOÃO PAULO PESSOA DA SILVA, 

MATHEUS DOS SANTOS, LEONARDO SILVA DE SÁ e WILY MARIANO 

MARTINS, todos devidamente qualificados. Compulsando os autos, é 

possível inferir que na oportunidade em que foi prolatada a sentença, não 
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foi deliberado acerca da destinação do seguinte objeto apreendido: 01 

aparelho celular marca LG de cor branca. Desta forma, AUTORIZO a 

restituição do aparelho celular marca LG de cor branca, caso 

documentalmente comprovada a sua propriedade, devendo ser procedida 

a intimação dos representados. Transcorrido o prazo e não sendo 

demonstrada a propriedade do objeto, a fim de evitar restituição ou 

destruição indevida, DETERMINO a expedição de edital para ciência de 

terceiros interessados, para publicidade da apreensão do mencionado 

bem. Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias sem a manifestação de 

qualquer interessado, AUTORIZO a imediata destruição deste. Dê-se 

CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Campo Verde - MT, 15 de junho de 2018. MARIA LÚCIA PRATI, 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, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 01 de agosto de 2018

Leonésio Gonsalves de Resende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106407 Nr: 1333-89.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queila Xavier de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:SP/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça da 

Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, referente a uma diligência na 

zona rural (DISTRITO DE PEREZÓPOLIS), nos autos de carta preatória de 

Código 102121, devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao, 

comprovando nos autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do 

mandado de busca e apreensão e citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82500 Nr: 2193-61.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Krás Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaro do Nascimento Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona rural, devendo ser emitida Guia de 

D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

penhora - avaliação e intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33269 Nr: 3388-23.2010.811.0051

 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: Biocamp Indústria, Comércio, Importação e Exportação 

de Biodiesel Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Marcel Vanin Turchiari 

- OAB:7140/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte AUTORA acerca do retorno dos 

autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e, nada sendo requerido no prazo de 

05 (cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79332 Nr: 4127-88.2013.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Campo Verde Ltda, Fernando Facchinetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Claudia Peixoto Wohlemberg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a Requerida devidamente citada não pagou e não 

impugnou a execução nesta secretaria. INTIMO o exequente para 

impulsionar o feito requerendo o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33281 Nr: 3400-37.2010.811.0051

 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: Adir Krusquevis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Caminhões, Valmir Carvalho Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Farias - 

OAB:7487-A, Sonia Maria Kai Farias - OAB:8.993A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brunna Fernanda P. da S. G. 

de L. Rodrigues dos Reis - OAB:13283-E

 I N T I M O o advogado(a)SANDINARA PELICIOL, para devolução dos 

autos nº3400-37.2010, Protocolo 33281, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32132 Nr: 2247-66.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A, Ricasrdo de Arnaldo Silva 

Vellutini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Ciciliato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT, 

Rubiane Keli Massoni - OAB:12419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, as partes executadas devidamente intimadas 

conforme certidão de fls 305, deixou transcorrer o prazo, não pagou e 

não embargou a presente execução; QUE, INTIMO a parte exequente, a fim 

de colher manifestação acerca da certidão da Srª Oficial de Justiça, bem 

como para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

É o que me cumpre.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18825 Nr: 1144-29.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 I N T I M O o advogado(a)Evaldo Rezende Fernande para devolução dos 

autos nº1144-29.2007, Protocolo 18825, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78465 Nr: 3320-68.2013.811.0051

 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: Rosangela Aparecida Correia, José Henrique Ferreira 

Lopes, Fábio Cardozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Cardozo, Banco BV Financeira S/A, 

Rosangela Aparecida Correia, José Henrique Ferreira Lopes, Barea 

Veículos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Garbugio Franzotti - 

OAB:11982-B, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT, João Augusto 

de Oliveira Dolzan - OAB:6521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiana Garbugio Franzotti - 

OAB:11982-B, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B, Ivanor Antonio 

Kayser - OAB:8437/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 I N T I M O o advogado(a)Gabriel Lorenzzatto, para devolução dos autos 

nº3320-68.2013, Protocolo 78465, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 10828 Nr: 368-97.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Dow Agrosciences Ltda, Anderson Sérgio 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Sérgio dos Santos, Sementes Dow 

Agrosciences Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B, Alexandre Viegas - OAB:9321-A/MT, Edir Luciano 

Martins Manzano Júnior - OAB:8688/MT, Osmar A Maggioni - 

OAB:13.012/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B, Fabiano Moraes Pimpinati - OAB:6623-B/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Certifico que, o executado devidamente intimado conforme AR fls. 409, 

deixou decorrer o prazo e nada manifestou até a presente data. INTIMO, a 

parte exequente, para indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão 

da execução, no prazo de cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33269 Nr: 3388-23.2010.811.0051

 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: Biocamp Indústria, Comércio, Importação e Exportação 

de Biodiesel Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Marcel Vanin Turchiari 

- OAB:7140/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e, nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo. É o que me 

cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139846 Nr: 255-89.2018.811.0051

 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: 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 

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, 
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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.: 139846 Nr: 255-89.2018.811.0051

 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: 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 

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.
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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.: 143168 Nr: 1837-27.2018.811.0051

 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 da Silva Barreto

 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 
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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.: 140834 Nr: 768-57.2018.811.0051

 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: Reginaldo dos Santos Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:128341/SP

 INTIMO a parte autora para impugnar a contestação anexada à ref. 27, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27997 Nr: 2205-51.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdO

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

- OAB:PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO o exequente a fim de manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, ou requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco ) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32520 Nr: 2636-51.2010.811.0051

 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: Maria Aparecida Alcântara

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 14692 Nr: 616-29.2006.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guidone Romeu Dallastra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780/MT, Juscilene Vieira de Souza - OAB:7236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, da decisão de fl. 88 

e verso: “Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 87. No mais, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar conta bancária para transferência do valor penhorado nos 

autos e, havendo saldo remanescente, anexar planilha atualizada e indicar 

bens penhoráveis ou solicitar às diligências que entender necessárias, 

sob pena de SUSPENSÃO da execução. Na eventualidade de o credor 

permanecer silente, DETERMINO, desde logo, a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 sobrestando 

igualmente a prescrição. ABRA-SE vistas dos autos à Exequente, 

consoante estabelece o §1º do mencionado art. 40, da Lei nº 6.830/80, em 

nada sendo requerido ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório. 

Decorrido 01 (um) ano sem a indicação de bens penhoráveis começará a 

correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 40, §2º, da Lei nº 

6.830/80). Transcorrido tal prazo, INTIME-SE o credor para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, nos 

termos do item 2.29.1 da CNGC. DEVERÁ constar da intimação a 

advertência sobre a necessidade da parte exequente indicar providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão (item 2.29.1.2 da CNGC). Constatado o 

transcurso do prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e volvam-me os autos 

conclusos para extinção (item 2.29.2 da CNGC). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 24 de maio de 2018. MARIA LÚCIA PRATI, 

Juíza de Direito.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82672 Nr: 2331-28.2014.811.0051

 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: Carine Vandervert Fin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tania Mara Steinke - 

OAB:17.840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, acerca do retorno dos autos 

do Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79258 Nr: 4058-56.2013.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pesssoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e, 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 26104 Nr: 209-18.2009.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinho & Tavares Peixoto Ltda, Robson 

Marinho, Aparecido Tavares Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaias Grasel Rosman - 

OAB:8265/MT

 INTIMO o autor para, querendo, apresentar planilha de cálculo e requerer 

o que entender de direito, se for o caso, para o prosseguimento da ação, 

no prazo de cinco dias sob pena de arquivamento.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133923 Nr: 7809-12.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeilton Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDEILTON BATISTA DOS SANTOS, 

Cpf: 97395617568, Rg: 07881622-09, Filiação: Placido Gomes dos Santos 

e Aurelina Batista dos Santos, data de nascimento: 04/02/1972, 

brasileiro(a), natural de Varzea Nova-BA, convivente, pedreiro, Telefone 

66-9628-8531. 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: como incurso no artigo 306 c.c. o artigo 298, inciso III 

(sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação), ambos do 

Código de Trânsito.

Despacho: TERMO DE AUDIÊNCIANúmero dos Autos: 

7809-12.2017.811.0051 Código: 133923Espécie:Criminal / Direção 

PerigosaData e horário:16 de abril de 2018, às 14:45 horas 

(MT)OCORRÊNCIASAberta a audiência foi constatada a presença do 

Promotor de Justiça e o Defensor Público.Ausente o réu que não fora 

encontrado para ser citado e intimado, conforme certidão do oficial de 

justiça (folha de ref. 16). DELIBERAÇÕESA MM. Juíza proferiu a seguinte 

decisão: “Vistos etc. Diante da não localização do réu, determino sua 

citação por edital, com prazo de 15(quinze) dias, conforme determina o 

artigo 361 do CP. Após a expedição do edital, à conclusão para 

deliberações do artigo 366 do CPP. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Saem os presentes intimados. Às providências”.Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.CAROLINE SCHNEIDER G. SIMÕESJuíza de DireitoARIVALDO 

GUIMARÃES DA COSTA JR.Promotor de JustiçaLEANDRO FABRIS 

NETODefensor Público

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BRUNO MATHEUS 

FERNANDES GOMES, digitei.

Campo Verde, 24 de julho de 2018

Leandro Castro Pini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000284-59.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - ME (DEPRECADO)

 

Diante do decurso do prazo sem o pagamento voluntário por parte do 

demandado, impulsiono o feito a fim de intimar o autor para que requeira o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-32.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAUDILENE APARECIDA ROSA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010211-32.2014.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Assim, DEFIRO 

o pedido aduzido pela Exequente por meio da petição de ID 12293452, 

para solicitar informações, ao departamento de trânsito, por meio do 

Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome da parte Executada. Procedida consulta, o 

resultado foi positivo, conforme extrato juntado, e foi, DETERMINADO, 

desde logo, a indicação da restrição no cadastro doS veículoS, inclusive a 

de circulação, nomeando, desde logo, a parte Exequente como 

Depositária. Caberá a Exequente informar o local onde os veículos podem 

ser localizados, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados, no prazo de 15(quinze) dias. Nessa hipótese, DETERMINO a 

pronta avaliação dos bens, intimando-se as Partes para que se 

manifestem sobre o laudo correspondente. Infrutífera as providências 

retro, INTIME-SE a Exequente para que requeira o que entender de direito 

em 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 05 de julho de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000193-03.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE CASTRO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a parte 

autora para, querendo, no prazo legal se manifestar da petição juntada 

aos autos no ID: 14292054. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 14154 Nr: 2064-06.2006.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFL, FW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMB
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB:OAB/MT 

23681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o aporte da resposta do sistema INFOJUD, intime-se o interessado 

para que postule o que de direito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 399 Nr: 93-30.1999.811.0029

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sete de Setembro Agrícola e Participações S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arnoldo Leal Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela de Almeida Prado 

Cézari - OAB:OAB/SP 306.034, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerly Cristina Cordeiro - 

OAB:23655/PR

 Impulsiono os autos ao desarquivamento, em conformidade com os 

termos do Provimento nº 038/2014-CGJ, devendo o nobre patrono 

solicitante ser intimado de que terá o prazo de 5 (cinco) dias para tomar as 

providências que julgar necessárias. Decorrido o mencionado prazo, 

retornem os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51277 Nr: 2399-10.2015.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. Z. Secco - ME, Clarice Zanoti Secco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o aporte da resposta do sistema INFOJUD, intime-se o interessado 

para que postule o que de direito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53822 Nr: 565-35.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alisson Piacentini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzana Fatima de Camargo, GIOVANI 

BERNARDO PIACENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB:OAB/MT 

23681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B, Marcel 

Alexandre Lopes - OAB:OAB/MT-6454

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 93345/2018

 Autos de Origem: 565-35.2016.8.11.0029 – Código 53822

Solicitante/Requerente: Alisson Piacentini.

Solicitado/Requerido: Suzana Fatima de Camargo.

Solicitado/Requerido: Giovane Bernardo Piacentini.

 .

.

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob o nº 93345/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 03/10/2018 às 12h30min. (MT).

 CERTIFICO, ainda, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora acima descritos.

 Canarana/MT, 01 de agosto de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51155 Nr: 2336-82.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RONALDO DE QUEIROZ, JOSÉ DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:OAB/MT 11876-A, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o aporte da resposta do sistema INFOJUD, intime-se o interessado 

para que postule o que de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43397 Nr: 2314-92.2013.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimilson Firmino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o aporte da resposta do sistema INFOJUD, intime-se o interessado 

para que postule o que de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 15820 Nr: 1529-43.2007.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernandes & Corrêa Ltda, Josue Correa 

Fernandes, Maria Aparecida Rezende Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Vistos.

Com o aporte da resposta do sistema INFOJUD, intime-se o interessado 

para que postule o que de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 10888 Nr: 861-43.2005.811.0029

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandyr Nascimento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:9.123 MT, Luis Fernando Decanini - OAB:9.993-B, OSMAR 

SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o aporte da resposta do sistema INFOJUD, intime-se o interessado 

para que postule o que de direito.
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Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 1856 Nr: 39-79.1990.811.0029

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVISSE BALDISSERA, TEREZINHA MARIA 

BALDISSERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT, MARISTELA BALDISSERA - OAB:12480, Maristela 

Baldissera - OAB:12480/SC, TEREZINHA MARIA BALDISSERA - 

OAB:3706/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDEMAR QUINTINO DE 

OLIVEIRA - OAB:1388/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - 

OAB:7814

 Vistos.

Considerando o retorno das cartas, dou por encerrada a instrução, vistas 

às partes para memoriais, sucessivos em 15 dias.

Após, venham-me para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57601 Nr: 2736-62.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o aporte da resposta do sistema INFOJUD, intime-se o interessado 

para que postule o que de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57594 Nr: 2731-40.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DOS SANTOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o aporte da resposta do sistema INFOJUD, intime-se o interessado 

para que postule o que de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 25549 Nr: 3359-39.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fenix Agro-Pecus Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrosartori Comércio e Representações 

Agricolas Campo Verde Ltda, ADILMAR SARTORI, ALTAIR SARTORI, 

ADILAR SARTORI, LIRGE MARIA SARTORI THEOTÔNIO, GUSTAVO 

TOLDO, Farmer_ Primabay Defensivos Agricolas Ltda, ROGÉRIO 

CARVALHO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Emilia Colodeto - 

OAB:274038/SP, José Jorge Themer - OAB:SP/94253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

Eliane Emilia Colodeto - OAB:274038/SP, José Jorge Themer - 

OAB:SP/94253

 Vistos.

Considerando que hígida a presente execução, pela liquidez, certeza e 

exigibilidade dos títulos que a embasam, bem como já citados os réus 

Adilar e Altair (pessoal e hora certa) e Rogério, Adilmar, Gustavo e 

Farmer, por edital, com curador no autos, intime-se a autora para que 

prossiga no feito, postulado o que de direito em 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56805 Nr: 2352-02.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL COLOSSI, CRISTIANE PARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o aporte da resposta do sistema INFOJUD, intime-se o interessado 

para que postule o que de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55098 Nr: 1306-75.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAODEMIR KREIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o aporte da resposta do sistema INFOJUD, intime-se o interessado 

para que postule o que de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 18215 Nr: 1447-75.2008.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT 

RENOVAVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO GARAPU LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rachel Freitas da Silva - 

OAB:Procuradora Fed

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o aporte da resposta do sistema INFOJUD, intime-se o interessado 

para que postule o que de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 14809 Nr: 528-23.2007.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fano e Dresch Ltda ME, Cleci Rosa Dresch, 

Vilmut Geist Fano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Pereira dos Santos - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Com o aporte da resposta do sistema INFOJUD, intime-se o interessado 

para que postule o que de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 18187 Nr: 1409-63.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Jahn, Ironey Auxiliadora Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 Vistos.

Verifico que já ocorreu a baixa no gravame do imóvel por parte do 

Município (fls. 394), mas há penhora no rosto do autos, e ainda execuções 

fiscais pendentes com parcelamento de débito em trâmite (códigos 7118, 

14921 e 20399), portanto, aguarde-se a regularização destas, para após, 

pela preferencia no crédito, apurar a penhora de rosto nos autos e o 

eventual residuo da presente em favor da exequente.

Suspendo o feito até 19/12/2019, conforme o prazo de suspensão 

concedido naquelas EF (códigos 7118, 14921 e 20399).

Intime-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 48860 Nr: 1091-36.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO VITOR CESAR, Rg: 2443885-5, 

Filiação: Elisangela Oliveira Cesar e Valdecir Pereira da Silva, data de 

nascimento: 26/01/1999, brasileiro(a), natural de Canarana-MT, solteiro(a), 

ajudante de pedreiro, Telefone 9974-7493 (mãe). 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: Trata-se de procedimento instaurado, em desfavor do 

adolescente J.V.C, devidamente qualificado, imputando-lhe a prática da 

conduta de tráfico ilícito e uso indevido de drogas.O Representante do 

Ministério Público requer a que seja reconhecido à extinção da punibilidade 

pela maioridade do menor infrator a época J.V.C..Compulsando os autos 

verifica-se que o adolescente atingiu a maioridade penal durante a 

tramitação do feito, de modo que já pode encontrar-se respondendo 

processos criminais que tramitam pela Vara desta Comarca e de outras. 

Destarte, entendo que qualquer medida que se aplique ao caso, não sendo 

caso de internação, não trará qualquer benefício ao ‘adolescente’, mesmo 

porque caso volte a delinquir será responsabilizado criminalmente, como 

imputável.Assim sendo, torna-se impossível a prestação jurisdicional, eis 

que, o presente fato modificativo vem a influir no julgamento da lide, que 

ainda está em fase de instauração, razão pela DECLARO a extinção da 

punibilidade pela maioridade de J.V.C..Sem custas.Transitado em julgado a 

presente sentença, arquive-se independente de novas 

deliberações.Ciência ao Ministério Público.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, Maria Amelia Dedone 

Costa, digitei.

Canarana, 31 de julho de 2018

Maria Amelia Dedone Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65116 Nr: 232-15.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISSANDRO CALLEGARO SPOHR, MAURO 

LONDERO HOFFMANN, ELTON CRISTIANO URODA, VOLMIR ASTOR 

PANZER, TIAGO FLORES MUTTI, CINTIA FLORES MUTTI, ELISEO JORGE 

SPOHR, ALEXANDRE SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SELIGMAN DE 

MENEZES - OAB:OAB/RS 63.543, FÁBIO FREITAS DIAS - OAB:OAB/RS 

39465, FILIPE BAGGIO D'AVILA - OAB:OAB/RS 82533, GUILHERME 

SILVA DA COSTA - OAB:OAB/RS 67.254, JADER DA SILVEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/RS 39144, LEONARDO SANTIAGO - OAB:OAB 

82.784, MARIO LUIS LIRIO CIPRIANI - OAB:OAB/RS 39.461

 Vistos,

 1. Atendidos os requisitos formais, cumpra-se como deprecado, servindo 

a cópia de mandado. Caso contrário, oficie-se, solicitando a 

complementação.

2. Designo para o dia 30 de outubro de 2018, às 14h40min (MT), a 

audiência para inquirição da testemunha Arcenildo Sonza.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante acerca da audiência designada, 

para as providências necessárias.

4. Expeça-se o necessário.

5. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62999 Nr: 2698-16.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO CRISTIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VINICIUS PANDOLFI - 

OAB:OAB/SC 38.761, DAIANE C. RAMBO PANDOLFI - OAB:OAB/SC 

45.278

 Vistos,

 1. Atendidos os requisitos formais, cumpra-se como deprecado, servindo 

a cópia de mandado. Caso contrário, oficie-se, solicitando a 

complementação.

2. Designo para o dia 30 de outubro de 2018, às 14h20min (MT), a 

audiência para interrogatório do acusado Angelo Cristino da Silva.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante acerca da audiência designada, 

para as providências necessárias.

4. Expeça-se o necessário.

5. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66884 Nr: 1415-21.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdRGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA TATIANE DA SILVA 

CESCA - OAB:OAB/PR 77.340, LOURENÇO CESCA - OAB:OAB/PR 

52.015, PRISCILA CUNHA DORNELES - OAB:OAB/RS 92.729

 Vistos,

 1. Atendidos os requisitos formais, cumpra-se como deprecado, servindo 

a cópia de mandado. Caso contrário, oficie-se, solicitando a 

complementação.

2. Designo para o dia 30 de outubro de 2018, às 13h00min (MT), a 

audiência para oitiva da vítima Tadjane Bastian Charão.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante acerca da audiência designada, 

para as providências necessárias.

4. Expeça-se o necessário.

5. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55574 Nr: 1566-55.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO LOPES CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIS BOEIRA DO 

NASCIMENTO E SILVA - OAB:201485/O MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 052/2007-CGJ 

impulsiono os autos a fim de intimar o Procurador do Réu para que se 

manifeste acerca do cálculo de pena, acostado às fls. 352.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64852 Nr: 34-75.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 052/2007CGJ, 

impulsiono os autos a fim de que sejam intimados os Réus, por seus 

Procuradores, para que apresentem suas alegações finais no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 68015 Nr: 2268-30.2018.811.0029

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia de Canarana-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR FIETZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diegon Fietz - OAB:45318

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 43, posto que determino seu cumprimento na forma 

requerida.

 Com as informações nos autos, vistas ao representante do Ministério 

Público para manifestação.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65205 Nr: 279-86.2018.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRITTZ VEICULOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO , 

JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS, para que providencie o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça, poius faltou um ato de um Oficial de Justiça 

só foi pago um ato,no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-15.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VIA - SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT0010279A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INVIOLAVEL CANARANA SERVICOS ALARMES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da certidão do Sr. Meirinho constante no id do documento: 

14518376, para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, 

sob pena de arquivamento dos autos. Canarana-MT, 02 de agosto de 

2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-77.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR FACHINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Processo nº 1000078-77.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Tendo em vista que 

as partes transigiram com vistas à solução da demanda existente entre 

elas, sendo disponíveis os direitos disputados, homologo, por sentença, 

dando à lide resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Novo 

Código de Processo Civil, o acordo entabulado para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos nos presentes autos. Fica constituído, para todos 

os fins, o título executivo judicial. Verifica-se que consta nos autos, a 

comprovação pelo acordante do total cumprimento da obrigação pactuada, 

razão pela qual não há alternativa a este Juízo senão a de julgar extinto 

por sentença o processo, eis que o débito que dava causa à obrigação foi 

satisfeito. Isso posto, uma vez satisfeita a obrigação pactuada em acordo, 

julgo extinto o processo COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 924, II e 925 do Novo Código de Processo Civil. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto 

no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 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, 05 de julho de 2018. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-15.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA ALZENIRA TAVARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000011-15.2018.8.11.0029 Visto. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Tratando-se de relação de 

consumo, a responsabilidade é objetiva, na forma do art. 14 do C.D.C. e 

assim, a ré somente se desincumbe do dever de indenizar se provar que o 

fato ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, conforme as 

hipóteses insertas no § 3º do mesmo dispositivo. Ademais, 

interpretando-se teleologicamente o artigo 22 do CDC, infere-se que a 

referida lei se aplica aos órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou qualquer outra forma de 

empreendimento, in verbis: 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. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar 
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atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou 

executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos 

produtos e serviços oferecem no mercado de consumo, respondendo pela 

qualidade e segurança dos mesmos. Cinge-se a controvérsia quanto a 

oscilação no fornecimento do serviço de energia em 22/09/2017, que 

culminou no defeito de 01(um) aparelho de TV da residência da parte 

autora, vindo a Juízo pleitear os danos daí advindos. O processo está 

instruído documentalmente com apresentação de 02 Laudos Técnicos e 

Orçamento de Danos em Equipamentos Elétricos, assinado por 

responsável técnico, atestando que a causa que gerou o dano foi uma 

sub tensão de energia, popularmente conhecida como “Queda de Energia”. 

Inconformada a ré apela pugna pela improcedência dos pedidos sobre a 

justificativa de falta de comprovação de irregularidades no fornecimento 

de energia, imputando a parte reclamante prova que a ela foi incumbida, 

diante da inversão do ônus da prova deferida a favor do consumidor. Com 

efeito, a falha na prestação do serviço restou configurada nos autos, 

como bem delineada diante desse Juízo a quo, com o depoimento pessoal 

e testemunhal acostado aos autos. “O autor informa que sua casa sofreu 

diversas oscilações de energia e que tal fato ensejou a queima do 

aparelho em questão. Informa e relata na petição inicial tentativa na 

resolução do problema administrativamente, sem êxito. Comprova que 

entregou na assistência técnica os televisores cujos ressarcimento é 

requerido nesta demanda, apresentando laudo no sentido de que o defeito 

em questão pode ser reparado. Não foi informando o reembolso em 

questão". Em que pese a ré afirmar que não constava em seu sistema 

qualquer tipo de problema na distribuição de energia elétrica na residência 

da autora, não demonstrou tal fato através de prova pericial, já que 

oportunizada em produzir provas, restou inerte. No entanto, a autora 

apresentou lastro probatório demonstrando o fato constitutivo de seu 

direito, a teor do art. 373, I do CPC, que dão conta de que os danos 

causados aos aparelhos foram decorrentes de oscilações ou alta da 

energia elétrica. A ré, por sua vez, não se desincumbiu do disposto no art. 

373, II CPC, visto que se limitou a afirmar que não haveria nexo causal 

entre o dano experimentado pelo autor e a variação de tensão, sem 

apresentar qualquer documento ou requerer a produção de qualquer 

prova capaz de afastar a pretensão autoral. Ademais, a parte autora 

demonstrou tentativa de resolução na via administrativa, através de 

Comunicado de Verificação de Solicitação de Ressarcimento de Danos 

Elétricos, o que foi negado pela ré. Assim, a tese da ré quanto a 

inexistência de nexo causal não prospera, pois resta configurado o nexo 

causal entre a sobrecarga da rede de energia elétrica e a queima do 

aparelho. Nada sem demonstrado nesse sentido, outra medida não há a 

não ser condenar a ré a restituir o prejuízo material sofrido pela autora, no 

valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). A versão trazida pela 

autora mostra-se verossímil e encontra lastro nos orçamentos/laudos 

acostados. E a ré não apresentou nenhum orçamento que pudesse ilidir 

esse valor reivindicado, face isso, o reembolso deve ocorrer nessa 

quantia. Ademais, a responsabilidade do prestador de serviço público é 

objetiva, independente, pois, de culpa, na forma do art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, que responde pelos danos causados aos 

eletrodomésticos de seus usuários, salvo se demonstrar a ocorrência de 

fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que não se verificou 

nos autos. Em relação ao dano extrapatrimonial, a situação posta em 

exame não tem a habilidade de gerar a concessão de verba indenizatória 

por abalo subjetivo, mais se amoldando ao mero dissabor e transtorno 

inerentes à vida moderna, incapaz de afetar os requisitos de 

personalidade do demandante. Isso posto e o que mais consta dos autos 

do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial para: - Condenar a parte Ré a RESSARCIR/PAGAR à 

parte Autora, a título de dano material, o valor de R$ 1.200,00 (um mil e 

duzentos reais), corrigido monetariamente, a partir do, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, ambos a 

partir da citação – mora ex persona (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, 

todos do Código Civil). Após o trânsito em julgado, a reclamada deverá ser 

intimada, através de seus advogados, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. 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, 06 de julho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-21.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos n° 1000030-21.2018.8.11.0029 Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Dispenso o Relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 

9099/95. Decido Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Mérito Registro, inicialmente, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte Requerente pretende 

ver a parte Requerida condenada e judicialmente compelida ao pagamento 

de indenização por danos morais, por indevido encaminhamento e 

manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e registros de 

inadimplentes. Alega desconhecer os débitos junto a Ré, nada justificando 

o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de consumidores 

inadimplentes. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte Requerida 

afirma que o débito existe, decorrendo de legítima contratação e que o 

encaminhamento dos dados cadastrais da parte Requerente aos 

cadastros de consumidores inadimplentes configura exercício regular de 

direito, diante da inadimplência da parte Autora. Se aplica a presente lide o 

microssistema do Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes. A controvérsia da presente demanda 

reside na origem do débito que ensejou a negativação. A parte Requerente 

nega, em sua demanda a existência de relação jurídica com a parte 

Requerida; portanto, era ônus desta a prova da efetiva contratação que 

originou o débito inscrito em cadastro de inadimplentes em observância 

aos arts. 6º, VIII, CDC e 373, II, CPC, do que se desincumbiu nos autos. No 

presente caso, ressai da produção de prova produzida pela Ré que o 

endereço atribuído à parte Requerente nos dados cadastrais da Requerida 

é idêntico a um dos endereços declinado por aquela em sua petição inicial 

no extrato de negativação, o qual provavelmente foi o endereço da parte 

Autora. Logo, é clarividente a relação contratual, que a parte adquiriu e 

utilizou os serviços da Requerida, assim como é fato que a fatura foi 

gerada no endereço da parte Requerente. No caso dos autos, a ré 

carreou cópia de faturas, as quais se referem às compras realizadas por 

meio do cartão de crédito em locais próximos a região em que a 

Requerente possui domicílio. Ademais, em sede de impugnação à parte 

Autora incumbia ilidir os argumentos apresentados em contestação, porém 

manteve-se inerte Portanto, o conjunto probatório contido nos autos 

permite concluir pela efetiva disponibilização dos serviços, regularidade do 

débito e da inscrição ora discutida. O vertiginoso crescimento do número 

de cartões de crédito em circulação em nosso país ocorre devido à 

praticidade/informalidade fornecida aos associados sendo disponibilizado 

crédito mediante uma contraprestação futura, na qual se espera 

comportamento de boa-fé dos contratantes. Muitas vezes não é preciso 

nem assinar contrato, tudo é feito por telefone. Então, inverter o ônus da 

prova seria incumbir a parte Ré de prova diabólica, o que não é permitido 

em nosso ordenamento jurídico. Sabemos que os contratos de cartão de 

crédito são de adesão. Mas, se de um lado o consumidor não pode ser 

lesado em função possíveis abusividades de cláusulas, não pode por 

outro o mesmo consumidor querer enriquecer ilicitamente às custas de 

outrem. Esta ação configura sim, verdadeira aventura jurídica onde a parte 

Requerente pretende ser premiada com a condenação da parte Requerida 

em danos morais, caracterizando esta ação verdadeira má-fé da 

Requerente. Destaco que a imprudência da parte Requerente é flagrante 
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neste caso, já que, por injustificável comodismo, deixou de pagar o 

serviço prestado pela parte Requerida. Os autos evidenciam que a 

conduta da parte Requerida nitidamente configura exercício regular de 

direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte Requerente, não quitou o 

débito aberto com a parte Requerida, o que justificou o encaminhamento 

do nome da parte Requerente aos cadastros do SCPC. Isto posto, por todo 

o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, julgo improcedente os pedidos formulados na exordial. 

Condeno a parte Requerente, como litigante de má-fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da causa - art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Requerida. Após o trânsito em julgado, a parte 

Requerente deverá ser intimada, através de seus advogados, para 

cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, 

do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo 

de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. 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, 11 de julho de 2018. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000152-49.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. F. G. (AUTOR)

EDINALVA BATISTA DE FARIA (AUTOR)

BRUNO VINICIUS DE FARIA GOULART (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000152-49.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

que, no prazo legal, querendo apresente réplica, ocasião em que deverá 

especificar as provas que pretende produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007394-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JOSE PAGANO GASPERINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MG152465 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO TEIXEIRA DE MELO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Cobrança de diligência para Oficial de Justiça Nos 

termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante. Chapada dos 

Guimarães/MT, 2 de agosto de 2018 Eliane Rosa Campos Rodrigues 

Gestora Judiciária

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79700 Nr: 1047-95.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Soares 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): MARCELO SOARES DE SOUZA, Cpf: 

96349638115, Rg: 1418448-6, Filiação: Praxedes Soares de Souza e Gina 

Gonçalves da Silva Souza, data de nascimento: 09/10/1983, brasileiro(a), 

natural de Chapada dos Guimarães-MT, solteiro(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 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por sua Promotora de Justiça, no exercício das atribuições que 

lhes são conferidas pelo art., inc. I, da Constituição da República e art. 25, 

inc.. III, da Lei Federal nº 8.625/93, vem com base nos autos de Inquérito 

Policial registrado sob o nº 062/2016, código nº 79700, oferecer a 

presente DENÚNCIA contra MARCELO SOARES DE SOUZA, brasileiro, 

solteiro, servente de pedreiro, nascido em 09/10/1983, natural de Chapada 

dos Guimarães/MT. O denunciado encontra-se incurso no crime disposto 

no art. 147, caput, c/c art. 61, II, "a" e "f", todos do Código Penal, c/c a Lei 

nº 11.340/2006, pelo que oferece 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 abaixo arroladas, bem como interrogatório do imputado, 

preenchidas as demais formalidades legais, até final julgamento e 

condenação.

Despacho: Vistos, etc. I.Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a ‘persecutio criminis’, RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público contra o(a,s) acusado(a,s), uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Código. II.Cite(m)-se 

o(a,s) acusado(a,s) para, no prazo de 10 (dez) dias, responder(em) à 

acusação.Advirta o(a,s) denunciado(a,s) de que, em sua resposta, 

poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à(s) sua(s) 

defesa(s), oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). O Sr. Oficial de Justiça, 

por ocasião do cumprimento da citação, deverá observar o que determina 

o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando o(a,s) acusado(a,s) se ele(s) 

pretende(m) constituir advogado ou deseja(m) que lhe(s) seja nomeado 

defensor público ou dativo para patrocinar a(s) sua(s) defesa(s), caso em 

que deverá(ão) mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor, devendo tudo ser certificado.III.Não apresentada 

resposta no prazo legal, ou certificada a necessidade de nomeação de 

defensor público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública da Comarca de 

Chapada dos Guimarães para exercer a defesa do(s) acusado(a,s), 

devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta 

vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.IV.Indefiro o 

pedido constante no item I da cota ministerial, uma vez que não restou 

comprovada a impossibilidade de fazê-lo, nos termos do item 7.5.1, inciso 

III da CNGC. Defiro o pedido constante no item II, expeça-se 

intimação.V.Cumpra-se o item 7.5.1.IV da CNGC.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Alves de Souza, 

digitei.

Chapada dos Guimarães, 19 de julho de 2018

Madalena de Moraes Savassa Neves Escrevente Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81766 Nr: 1809-14.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Farias Angelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JORGE FARIAS ANGELO, Filiação: 

Lourença de Tal e Manoel de Tal, brasileiro(a), solteiro(a), pedreiro, 

Telefone (66)9669-2091. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por sua promotora de Justiça, no exercício das atribuições que 

lhe são conferidas pelo art. 129, inc. I, da Constituição da República e art. 

25, inc. III, da Lei Federal nº 8.625/93, vem com base nos autos de 

inquérito policial registrado sob o nº 232/2015 (código nº 81766), oferecer 

a presente DENÚNCIA contra JORGE DE FARIAS ANGELO, brasileiro, 

solteiro, pedreiro, nascido em 24/08/1980, natural de Cuiabá/MT. O 

denunciado encontra-se incurso nos crimes previstos no art. 147, caput, e 

art. 129, parágrafo 9º, do Código Penal, todos c/c art.61, II, "a" (motivo 

fútil) e "f" (com violência contra a mulher), do Código Penal, com as 

implicações da Lei nº 11.340/2006, pelo que oferece a presente denúncia, 

requerendo que, recebida e autuada, sja o imputado citado para responder 

à acusação, designando-se audiência de instrução para inquirição das 

testemunhas e vítima abaixo arroladas, bem como interrogatório do 

impugnado, preenchidas as demais formalidades legais, até final 

julgamento e condenação.

Despacho: Vistos, etc. I. Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a ‘persecutio criminis’, RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público contra o(a,s) acusado(a,s), uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Código. II. Cite(m)-se 

o(a,s) acusado(a,s) para, no prazo de 10 (dez) dias, responder(em) à 

acusação.Advirta o(a,s) denunciado(a,s) de que, em sua resposta, 

poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à(s) sua(s) 

defesa(s), oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). O Sr. Oficial de Justiça, 

por ocasião do cumprimento da citação, deverá observar o que determina 

o Provimento n.º 30/2008-CGJ, indagando o(a,s) acusado(a,s) se ele(s) 

pretende(m) constituir advogado ou deseja(m) que lhe(s) seja nomeado 

defensor público ou dativo para patrocinar a(s) sua(s) defesa(s), caso em 

que deverá(ão) mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor, devendo tudo ser certificado.III. Não apresentada 

resposta no prazo legal, ou certificada a necessidade de nomeação de 

defensor público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública da Comarca de 

Chapada dos Guimarães para exercer a defesa do(s) acusado(a,s), 

devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta 

vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.IV. Indefiro o 

pedido constante no item I da cota ministerial, uma vez que não restou 

comprovada a impossibilidade de fazê-lo, nos termos do item 7.5.1, inciso 

III da CNGC. Quanto ao item II, DEFIRO, providencie-se o necessário. 

Oficie-se a autoridade policial para as providências, no mais exíguo 

prazo.V. Cumpra-se o item 7.5.1.IV da CNGC.VI. 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, Renata Alves de Souza, 

digitei.

Chapada dos Guimarães, 19 de julho de 2018

Madalena de Moraes Savassa Neves Escrevente Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76142 Nr: 2887-77.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Nonato da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDILSON NONATO DA SILVA OLIVEIRA, 

Cpf: 83413197134, Rg: 117.0627-9, Filiação: Herasmo Nonato da Silva e 

Andrelina Oliveira da Silva, data de nascimento: 28/11/1977, brasileiro(a), 

natural de Jataí-GO, convivente, operador de m<áquinas. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por sua Promotora de Justiça, no exercício das atribuições que 

lhe são conferidas pelo art. 129, inc. I, da Constituição da República e art. 

25, inc. III, da Lei Federal nº 8.625/93, vem com base nos autos de 

Inquérito Policial registrado sob o nº 185/2015, código nº 76142, oferecer 

a presente DENÚNCIA contra EDILSON NONATO DA SILVA OLIVEIRA, 

vulgo "GOIANO", brasileiro, convivente, operador de máquinas, nascido 

em 28/11/1977, natural de Jataí/GO, encontra-se incurso nos crimes 

dispostos no art. 147, caput, c/c art.61, II, "a" e "f", todos do Código Penal 

e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art. 61, II, "a" e "f", do Código 

Penal, todos c/c art. 5º, I, da lei nº 11.340/2006, pelo que oferece 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 vítima abaixo arroladas, bem como 

interrogatório do imputado, preenchidas as demais formalidades legais, até 

final julgamento e condenação.

Despacho: Vistos, etc. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

ofereceu denúncia em face de Cezar Augusto Cavalcante de Oliveira e 

Flávio José da Silva Brandão como incursos nas sanções descritas nos 

termos dos artigos 157, § 2º, I e II, combinado com artigo 61, II, h, ambos 

do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA) combinado com 

artigo 29 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 70 do Código 

Penal, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal. Analisando os autos, 

em juízo introdutório, verifico que estão preenchidos os requisitos 

indispensáveis para a formalização da denúncia, bem como presentes as 

condições gerais e específicas da ação penal.Com efeito, há nos autos 

prova da materialidade dos crimes imputados aos acusados, assim como 

indícios de autoria, inexistindo qualquer razão de rejeição da denúncia 

(artigo 395 do Código de Processo Penal).Como nesta fase é defeso à 

autoridade judiciária enraizar na análise da matéria, sob pena de correr o 

risco de a decisão se direcionar ao mérito da causa e incorrer em tumulto 

do devido processo legal, resolvo receber a denúncia ofertada contra os 

acusados, dando-os como incursos nos artigos nela mencionados.Isto 

posto, recebo a denúncia ofertada contra os acusados.Citem-se os 

acusados para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez), conforme preconiza o artigo 396 do Código de Processo Penal.Na 

resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito (8), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, com 

fundamento no artigo 396-A do Código de Processo Penal.Não 

apresentada resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-la, no prazo de 

10 (dez) dias.Apresentada ou não a resposta no prazo de 10 (dez) dias, 

venham-me os autos conclusos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Alves de Souza, 

digitei.

Chapada dos Guimarães, 19 de julho de 2018

Madalena de Moraes Savassa Neves Escrevente Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 108619 Nr: 3412-54.2018.811.0024

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILLO DE SOUZA ALVES FERREIRA, 

MATHEUS PHILIPE NEVES SOLON RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO RAMIRES FONSECA - 

OAB:18969

 Vistos, etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de Danillo de Souza Alves Ferreira 

e Matheus Philipe Neves Solon Ribeiro, flagrados pela prática dos crimes 

previstos nos Art. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, cometidos no dia 

25/07/2018, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de 

Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos 

do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), 

passo a decidir.

 Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da 

Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os autuados foram 

entrevistados.

Pois bem.

I. De acordo com as oitivas dos réus neste ato, deixaram consignado que 

não sofreram qualquer violência emanada das autoridades policiais, 

também foi verificado que não resta evidente qualquer tipo de lesão e por 

fim, seus direitos constitucionais foram preservados.

II. Mantenho a prisão pelos próprios fundamentos narrados na decisão de 

26/07/2018, uma vez que não há fato novo para tanto, nada impedindo, de 

a prisão ser novamente analisada em sede de instrução ou novos fatos.

 III. Determino encaminhamento de peças do presente ao Inquérito Policial e 

após, proceda-se com as baixas de estilo.

IV. O advogado de Matheus deve juntar procuração em até 5 dias para 

formalizar a representação de seu cliente.

V. O preso Danillo de Souza salientou que seu advogado que o 

representará posteriormente será o Luciano Augusto Neves que deve ser 

intimado para juntar procuração no momento oportuno, não se importando 

de ser representado neste ato pelo Dr. Pablo.

 VI. Saem os presentes intimados. Intimem-se.

VII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 30940 Nr: 576-26.2009.811.0024

 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: Newton Koji Tsuzura, Luiza Mittie Tsuruta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Costa Baima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Sérgio Feguri - 

OAB:5490

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro, juntando aos autos comprovante do preparo da 

carta precatória ou de distribuição da mesma, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91764 Nr: 1852-14.2017.811.0024

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALEX LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cosma Lima dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:19484/O, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74241 Nr: 2044-15.2015.811.0024

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JBdJ, MAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMF, SFdF, LFdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103680 Nr: 1319-21.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, diante do decurso do prazo de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87342 Nr: 4443-80.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALMEIDA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35610 Nr: 1493-11.2010.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Victor Hugo Rodrigues Alves Ferreira, Antonio 

Bellíssimo Neto, Maria Claudia Nogueira Bellíssimo, Marcelo de Carvalho 

Bellíssimo, Flavia Fabrini Ferracini Bellíssimo, Roberto Bellíssimo Rodrigues, 

Patrícia Bellíssimo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Ortiz de Goes, Maria Aparecida Lucio 

de Goes, Marcos Antonio Vimercati, Sandra Maria Fortunato Vimercati, 

Sinagro Produtos Agropecuários LTDA, João Pedro Rodolpho, Neusa 

Bertoncin Rodolpho, Jose Benedicto Salaroli, Ana Rosa Lemes Salaroli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Silva dos Santos - 

OAB:9.473/MT, José Esteves de Lacerda Filho - OAB:2.492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deniz Espedito Serafini - 
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OAB:5521/RS 5398/MT, Luizmar Barbosa Vieira - OAB:13059, Ricardo 

Batista Damásio - OAB:7222-B 13059MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca do retorno dos autos da 2.ª Instância, para que, no prazo legal, 

requeiram o que entendererem de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 60063 Nr: 1139-78.2013.811.0024

 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: Isan Oliveira de Rezende, Denise Silva de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Koji Tsuzura, Luiza Mitie Tsuruta, José 

Quirino Pereira, Wellington Costa Baima, Francisco Félix da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isan Oliveira de Rezende - 

OAB:4.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro, juntando aos autos comprovante do preparo da 

carta precatória ou de distribuição da mesma, sob pena de extinção do 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73798 Nr: 1809-48.2015.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAINA BENEDITA SIQUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora acerca da decisão, em síntese, a seguir transcrita: "DISPOSITIVO 

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração por serem 

tempestivos, para, no mérito, dar-lhes provimento, de modo a acrescer ao 

dispositivo da sentença, a condenação do INSS em honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico 

pretendido com a demanda, bem como deixo de condená-lo nas custas 

processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. No demais, 

mantida está a sentença, nos termos em que foi proferida. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se, expedindo o necessário".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87085 Nr: 4201-24.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73798 Nr: 1809-48.2015.811.0024

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAINA BENEDITA SIQUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Diante do exposto, julgo improcedentes os embargos à execução opostos 

pela parte embargante/executada, homologando o cálculo elaborado pela 

parte embargada, às fls. 138 dos autos cód. 33474, e assim determino:I – 

a confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência do 

e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a realização do 

pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 1.843,66 (um mil, 

oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), em 

benefício de Thaina Benedita Siqueira Silva (art. 535, § 3º, I, do NCPC), 

expedindo-se o RPV e fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito;II – a confecção de 

expediente administrativo, a ser remetido à autoridade na pessoa de quem 

o ente público foi citado, para a realização do pagamento da quantia em 

dinheiro equivalente a R$ 184,37 (cento e oitenta e quatro reais e trinta e 

sete centavos), em benefício do advogado (art. 535, § 3º, II, do NCPC); o 

pagamento se dará no prazo máximo de 2 (dois) meses mediante depósito 

junto a Conta Única do Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da 

emissão da respectiva guia.Por conseguinte, julgo extinto com resolução 

de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

translade-se cópia desta sentença e do cálculo homologado ao feito 

principal, expedindo-se as pertinentes requisições de pagamento naquele 

feito.Cumpridas todas as providências acima, arquivem-se.Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83839 Nr: 2820-78.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 Vistos, etc.

 Diante da suspensão do expediente nesta Comarca, em decorrência da 

interrupção de energia elétrica, nos termos da Portaria n° 54/2018-DF, 

redesigno a solenidade para o dia 3 de outubro de 2018, às 13h30min.

 Intimem-se as partes e testemunhas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 289 Nr: 199-41.1998.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santana Eugênio de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANTANA EUGÊNIO DE BRITO, Filiação: 

Sebastião Luiz de Brito e Benedita Eugênia de Brito., brasileiro(a), 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para comparecer na Sessão de julgamento perante o 

Tribunal do Juri, que será realizada no dia 25/10/2018, às 09:00h, no 

Fórum local, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Compulsando os autos, observo que as 

parte já se manifestaram na fase do art. 422 do Código de Processo Penal 

(fls. 157/158 e 160/160v) arrolando testemunhas em número legalmente 

previsto, não havendo outros requerimentos.Desta forma, com 

fundamento no artigo 423, II do Código de Processo Penal, elaboro relatório 
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circunstanciado do processo para o regular prosseguimento do feito. 

RELATÓRIO DO PROCESSORelata o órgão ministerial na denúncia de fls. 

03/04, que, “no dia 09 de maio de 1998, por volta das 18h00min, 

SANTANA EUGENIO DE BRITO encontrava-se em companhia de JOÃO 

HENRIQUE MACHADO ingerindo bebidas alcoólicas na residência deste, 

em uma fazenda localizada na região do Manso, neste município. Em 

determinado momento, meio a discussão banal, SANTANA, de posse de 

uma espingarda, passou a desferir disparos contra a vítima JOÃO, 

causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de fls. 05/06, 

provocando-lhe, algumas horas depois a sua morte por choque 

“hipovolêmico”. Após do crime, o mesmo noticiou o fato a Ademar Ivo da 

Silva e Jair Cezario, posteriormente empreendendo fuga. O crime foi 

praticado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa 

da vítima. Há notícias nos autos de que a vítima e o indiciado eram amigos 

e que sempre ingeriam bebidas alcoólicas juntos. No momento do crime, 

em virtude de discussão sem nenhuma importância, o indiciado desferiu 

mais tiros contra a vítima, atingindo-a no momento em que se encontrava 

deitada em uma rede (fl. 12)”.A denúncia foi recebida, em 30/11/2006 e 

designada audiência de interrogatório às fls. 442.O réu foi devidamente 

citado por edital às fls. 455/458.Foi expedido mandado de prisão dia 

26/05/2008 à fl. 466. Cumprido o Mandado de Prisão em desfavor do réu 

dia 22/02/2012, à fl. 502.Após a regular instrução apresentou o Ministério 

Público alegações finais à fl. 518, pugnando pela procedência da ação nos 

termos da denúncia, pronunciando-se o acusado. A defesa, por sua vez, 

pleiteou pela improcedência da denúncia, ou que seja impronunciado.À fl. 

528 a defesa interpôs recurso em sentido estrito da decisão que o 

pronunciou, sendo determinada pelo Tribunal a elaboração de nova 

pronúncia, em juízo iterativo. (fl. 537). Expedido Alvará de Soltura à fl. 

545.O réu foi novamente pronunciado nos termos da denúncia para ser 

submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do delito 

capitulado no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, às fls. 551/553.O réu 

não foi encontrado para ser intimado da decisão (fls. 564), sendo 

requerido pelo Ministério Público (fls. 565) a intimação do réu por edital, 

sendo procedida a intimação à fl. 578. Às fls. 579 consta a certidão de 

trânsito em julgado da decisão de pronúncia.Eis o relatório.I. Considerando 

o disposto no artigo 367 do CPP, bem como o fato de o réu ter mudado de 

endereço e não informado ao juízo, decreto sua revelia.II. Na forma do 

disposto no art. 453 do CPP, designo a Sessão Plenária para o dia 

23/03/2018, às 09h00min (MT). III. Intimem-se as testemunhas arroladas e 

o réu, este por edital, fazendo constar do mandado, a data, horário e local 

da sessão plenária.IV. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Lucena 

Albernaz, digitei.

Chapada dos Guimarães, 16 de julho de 2018

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40402 Nr: 3482-18.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Armínio Piran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR BERNARDINELLI 

DACACHE - OAB:MT15361

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, em obediência ao princípio do contraditório e 

da ampla defesa, impulsiono os autos a fim de intimar o(a) excepto(a), 

para impugnar a exceção de pré-executividade (fls. 39/71), no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83777 Nr: 2787-88.2016.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Amélia Assis Alves Crivelente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hiroyoshi Konno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO JOÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:3316

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito 

complementar da diligência do oficial de justiça, para cumprimento do 

mandado de constatação, conforme certidão ref. 87 (retro) devendo o 

depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de Diligência, obtida 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão de guias online - 

diligência - emissão de guia de diligência, e após o pagamento, juntar nos 

autos o respectivo comprovante.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000549-11.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROYAL DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAISON KAIO DE JESUS OAB - GO34238 (ADVOGADO)

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA OAB - MT22030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

aristides cury (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo n° 

1000549-11.2018.8.11.0024 Vistos, etc. Trata-se de ação de imissão de 

posse com pedido de tutela de urgência ajuizada por ROYAL 

DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO LTDA – ME em desfavor de 

ARISTIDES CURY, pelas razões declinadas na inicial. Alega a autora ter 

recebido de Gilberto Cândido de Freitas e Ráucia Helena Carvalho Freitas, 

em dação em pagamento área de 2.516 ha (duas mil quinhentos e 

dezesseis hectares) do imóvel constante na matrícula nº 12.668 do 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca. Narra que o réu, 

proprietário do imóvel vizinho, sem autorização do proprietário, estaria 

utilizando de sua propriedade para o plantio de soja. Postula, ao final, o 

deferimento de tutela de urgência para “expedição de mandado de 

desocupação do imóvel inaudita altera parte contra o possuidor injusto 

descrito nesta exordial, bem como por qualquer outra pessoa que 

eventualmente esteja lá residindo ou ocupando o imóvel e que não os 

proprietários, a fim de imitir o Autor na posse do imóvel”. É o relatório. 

Decido. Conforme mencionado pela própria parte autora na inicial, o imóvel 

objeto da imissão postulada, conquanto tenha sido levado a registro nesta 

Comarca, está localizado na cidade de Feliz Natal/MT. Transcrevo, no 

ponto de interesse, trecho da petição inicial. “Obstante constar na 

matrícula do Imóvel que a área localiza-se na cidade de Chapada dos 

Guimarães/MT, a referida propriedade está localizada na cidade de Feliz 

Natal/MT e somente foi matriculada nesta comarca pois, o cartório 

respondia pelos serviços notariais da cidade de Feliz Natal, ainda não 

sendo regularizada junto ao 1º Tabelionato e Registradoria Paixão a 

transferência para a cidade de origem.” Dessa maneira, em se tratando de 

ação de cunho possessório e/ou petitório, como é o caso da presente, há 

competência absoluta do juiz do foro da localização do imóvel, conforme 

prevê o art. 47, caput e § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, 

é a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM 

IMÓVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO 

DA COMPETÊNCIA POR CONTINÊNCIA. - O foro da situação da coisa é 

absolutamente competente para conhecer de ação fundadas em direito 

possessório sobre imóveis. - Por força da interpretação sistemática dos 

arts. 95, in fine, e 102, CPC, a competência do foro da situação do imóvel 

não pode ser modificada pela conexão ou continência. É irrelevante, 

portanto, que anteriormente ao ajuizamento da ação possessória pelo 

adquirente do bem, tenha sido ajuizado outra ação, pelos alienantes, em 

se busca questionar a causa que ensejou a transferência da propriedade 

dos bens. Recurso Especial provido.” (STJ, Terceira Turma, REsp 

660.094/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25/09/2007 – sem 

grifo no original) Ressalto, por fim, que o fato da matrícula originária do 

imóvel em questão ter sido lavrada nesta Comarca, não tem o condão de 

afastar a regra de competência acima citada, a qual, destaca-se, não 
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prevê tal hipótese como exceção. DISPOSITIVO. Dessa maneira, por se 

tratar de matéria de ordem pública, nos termos dos arts. 64, § 1° e art. 47, 

caput e § 2°, do CPC, reconheço, de ofício, a incompetência deste juízo e, 

consequentemente, declino a competência deste Juízo para processar o 

julgar o processo em favor do Juízo da Comarca de Feliz Natal/MT. 

Decorrido o prazo para a interposição de recurso, o que deverá ser 

devidamente certificado, remetam-se os presentes autos à Comarca de 

Feliz Natal/MT para regular processamento, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães/MT, 30 de julho de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101214 Nr: 114-54.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaderson Mendes do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 Vistos, etc. (...) IV. DISPOSITIVO. Diante do Exposto, considerando a 

comprovação da materialidade e da autoria, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu JADERSON MENDES DO 

NASCIMENTO, qualificados nos autos, nas penas do artigo 157, §2º, 

incisos I e II, combinado com o artigo 70, ambos do Código Penal. (...) 

Assim, por serem iguais as penas fixadas aos crimes, aumento uma delas 

em 1/3 (um terço), perfazendo um total de 9 (nove) anos, 4 (quatro) 

meses de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, pena que torno 

definitiva. VI. Do cumprimento da pena. A pena será cumprida em regime 

inicialmente fechado, conforme estabelece o art. 33, § 2º, alínea a, do 

Código Penal. No caso, inviável a substituição da pena em virtude do que 

preconiza o art. 44, inciso I, do Código Penal. Em razão da situação 

econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido. 

Considerando que o denunciado permaneceu preso durante toda a 

instrução criminal, bem como por persistirem os requisitos ensejadores da 

custódia cautelar, mantenho a prisão preventiva, negando-lhe a 

possibilidade de recorrer em liberdade. Registre-se que o réu, permanece 

preso provisoriamente desde o dia 5.1.2018, de modo que, em uma 

interpretação lógico-sistemática e histórica do que prevê o art. 387, § 2º, 

do CPP, conclui-se que não houve cumprimento de tempo de prisão 

necessária para alcançar o requisito objetivo para progressão de regime 

para o semiaberto (considerando para este fim a pena aplicada), o que 

justifica o regime inicial acima estabelecido. Tendo em vista o que 

prescreve o artigo 3º, inciso II da Lei Estadual nº 7.603/01, o réu é isento 

do pagamento de emolumentos, despesas e custas. (...) Publique-se. 

Intimem-se. Havendo recebimento de recurso, expeça-se guia de 

execução penal provisória. Transitada em julgado esta sentença 

condenatória, determino: (...) Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76157 Nr: 2899-91.2015.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL DE CASTRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 Vistos, etc.

I. Diligencie-se o necessário para o levantamento do valor depositado nos 

autos em favor do requerente.

II. Em seguida, conclusos.

III. Expeça-se o necessário, atentando-se ao que determina o Provimento 

nº 68/2018/CNJ, que diz respeito ao levantamento de valores.

IV. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000632-61.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKLEINE BEZERRA OAB - MT0003637 (ADVOGADO)

ANA ANTONIA DA CRUZ OAB - 021.698.701-64 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (RÉU)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho ID 13627672. 

Chapada dos Guimarães-MT, 2 de agosto de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000796-26.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO POLICARPO ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (REQUERIDO)

GP MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Joaquim da Costa Lopes (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para 02/10/2018 Hora: 13:30 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 2 de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000147-27.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA MARIA ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS FARIA MARTINS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca da certidão do oficial 

de justiça ID 14410776, requerendo o que de direito. Chapada dos 

Guimarães - MT, 2 de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

Edital

EDITAL N. 07/2018-DF

* O Edital n. 07/2018-DF - referente ao resultado final preliminar do 

Processo Seletivo para credenciamento de Conciliador para o Juizado 

Especial da Comarca de Colíder/MT - encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa
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 Cod. Proc.: 48715 Nr: 2505-76.2008.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAVMG, LDAVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Vistos.

 Trata-se de execução de alimentos proposta por ISADORA DE 

ALBUQUERQUE VOLPATO MONTEIRO GONÇALVES, representada por 

sua genitora Léia de Albuquerque Volpato Gonçalves, em desfavor de 

LINDAURO GONÇALVES NETO, todos devidamente qualificados nos 

autos.

As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito, requerendo a 

suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO o 

acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Nos termos do art. 313, § 4º, do NCPC, SUSPENDO o feito até o momento 

previsto para o adimplemento da obrigação entabulada.

Decorrido o prazo acima mencionado sem que haja informação do 

descumprimento, certifique-se e venham-me os autos conclusos para 

sentença.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo a parte executada 

não estiver presa.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como OFÍCIO, MANDADO e ALVARÁ 

DE SOLTURA, caso necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47972 Nr: 1768-73.2008.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAVMG, LDAVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Vistos.

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, 

intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000565-10.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LORENTINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000720-13.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO ADEMILSON ZEFERINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000364-18.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 
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INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000344-27.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SANTANA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000259-41.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANASTACIO DA COSTA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização da 

Portaria nº 02/2018 / 2ª Vara- Comarca Colíder - MT, Art. 40 (Portaria 

02/2018... Art. 40 - Tendo em vista o número reduzido de servidores na 

secretaria desta vara e, também, o número vultoso de serviço, fica 

autorizado que, cópias das decisões e sentenças, proferidas nesta vara, 

sirvam como mandado, ofício e carta precatória, no que couber), 

impulsiono os presentes autos para cumprimento da determinação, sendo 

que a cópia da decisão servirá como mandado. O senhor Oficial de Justiça 

deverá cumprir a intimação para a PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA para o dia 

24/10/2018, a ser realizada pela DRª Eliana Kawaguti, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, conforme 

decisão retro, certidão anexada aos autos e o endereço do periciando 

indicado nos autos. OBSERVAÇÃO: NA PERÍCIA DESIGNADA, A PARTE 

DEVERÁ COMPARECER E APRESENTAR AO PERITO TODOS OS EXAMES 

E LAUDOS QUE POSSUIR, BEM COMO ESTAR PORTANDO DOCUMENTOS 

PESSOAIS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002343-49.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA GONCALVES MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000349-49.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. D. C. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

GLACIELLY REGINA DE CARVALHO OAB - 048.235.931-54 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000608-44.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO)

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 
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realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000523-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BRITO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000603-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000699-71.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA PRADO COVRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANI ROSA LANDO OAB - MT10137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

designo perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 

09h, sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

encaminhando-os ao setor de expedição, para que (1) intime o advogado 

da parte autora e da parte requerida da referida perícia, via DJE, bem 

como, para apresentar quesitos e indicar Assistentes Técnicos, no prazo 

de 05 (CINCO) dias (art. 465, par. 1º, inciso I e II do Código de Ritos), bem 

como indicação de novos quesitos; (2) Expeça-se mandado de intimação 

da PARTE AUTORA para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar os documentos pessoais; 

(4) Dê ciência a médica perita nomeada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001884-47.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CRISTOVAO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000699-71.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA PRADO COVRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANI ROSA LANDO OAB - MT10137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, 

designo perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 

09h, sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

encaminhando-os ao setor de expedição, para que (1) intime o advogado 

da parte autora e da parte requerida da referida perícia, via DJE, bem 

como, para apresentar quesitos e indicar Assistentes Técnicos, no prazo 

de 05 (CINCO) dias (art. 465, par. 1º, inciso I e II do Código de Ritos), bem 

como indicação de novos quesitos; (2) Expeça-se mandado de intimação 

da PARTE AUTORA para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar os documentos pessoais; 

(4) Dê ciência a médica perita nomeada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000706-29.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELY PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001693-02.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DA SILVA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001361-35.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO IRIS CONCEICAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

Certifico que, em cumprimento da determinação exarada nos autos, e 

considerando o Oficio Circular nº 003/2013-PFE-INSS-Sinop-MT, DESIGNO 

perícia médica para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, a ser 

realizada pela DRª. ELIANA KAWAGUTI, nas dependências da sede do 

FÓRUM DE COLÍDER-MT (sito a Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/Nº, Q. 16, Setor Leste, Residencial Everest, Bairro: Jardim Vânia, 

Colíder-MT). Ante o acima certificado, e autorizado pelo art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o art. 482 inciso VI e § 7º, art. 701 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o advogado da parte autora da referida perícia, via via DJE; 

EXPEDINDO mandado de intimação da Médica-perita nomeada, 

ENCAMINHANDO OS QUESITOS APRESENTADOSD PELAS PARTES, bem 

como, do(s) autor(es) para que compareça(m) no local, data e hora 

designados, advertindo-os que deverão portar documentos pessoais e 

exames e laudos médicos que possuír; e EXPEDINDO comunicação a 

Procuradoria do INSS, cientificando da pericia designada, na forma que 

estabelece o Convênio firmado pela Procuradoria-Geral Federal e o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001735-51.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA FRANCIELEM DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização da 

Portaria nº 02/2018 / 2ª Vara- Comarca Colíder - MT, Art. 40 (Portaria 

02/2018... Art. 40 - Tendo em vista o número reduzido de servidores na 

secretaria desta vara e, também, o número vultoso de serviço, fica 

autorizado que, cópias das decisões e sentenças, proferidas nesta vara, 

sirvam como mandado, ofício e carta precatória, no que couber), 

impulsiono os presentes autos para cumprimento da determinação, sendo 

que a cópia da decisão servirá como mandado. O senhor Oficial de Justiça 

deverá cumprir a intimação para a PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA para o dia 

24/10/2018, a ser realizada pela DRª Eliana Kawaguti, iniciando ás 09h, 

sendo observada a ordem de chegada para a realização desta, conforme 

decisão retro, certidão anexada aos autos e o endereço do periciando 

indicado nos autos. OBSERVAÇÃO: NA PERÍCIA DESIGNADA, A PARTE 

DEVERÁ COMPARECER E APRESENTAR AO PERITO TODOS OS EXAMES 

E LAUDOS QUE POSSUIR, BEM COMO ESTAR PORTANDO DOCUMENTOS 

PESSOAIS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81296 Nr: 2361-63.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA APARECIDA DA SILVA

 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:

 Autos nº: 2361-63.2012.811.0009.Código do Apolo: 81296Vistos, etc. ..... 

Decido....Aliás, impende salientar, que as argumentações da Autarquia (fl. 

159), foram devidamente analisadas e decididas às fls. 151-153.Isto 

posto, por não haver qualquer tipo de pedido, além da manifestação 

expressa acerca da falta de interesse em interpor recurso de apelação, 

AFASTO as irresignações da Autarquia. 2 – Outrossim, no tocante ao erro 

material apontado pelo exequente/requerente, verifica-se que, neste 

ponto, assiste razão, motivo pelo qual, ante a possibilidade de ser 

corrigido de ofício pelo Julgador , DETERMINO que:Onde se lê: “(...) 

reconhecer a prescrição das prestações vencidas no período de 

julho/2016 a julho/2007”.Leia-se: “(...) reconhecer a prescrição das 

prestações previdenciárias vencidas no período de julho/2006 a 

julho/2007”. 3 – Destarte, ante o teor do que fora decidido no item “2”, 

acima, torno nula certidão de trânsito em julgado de fl. 160 e, por 

conseguinte, também oportunizo as partes novo prazo para, querendo, 

apresentar recurso cabível contra a sentença.4 – No tocante ao 

cumprimento de sentença (fls. 154-157), resta prejudicado ante a 

inexistência de trânsito em julgado, o que é condição indispensável para 

se iniciar a fase executiva.5 – Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens.6 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.Às providências.Colíder – MT, 25 de julho de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52673 Nr: 106-06.2010.811.0009

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DIAS TADIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA COSTA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

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, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97755 Nr: 637-82.2016.811.0009

 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: ELIAS SAMPATTI DOS SANTOS JÚNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6835/MS

 Vistos, etc.

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, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48410 Nr: 2199-10.2008.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:MT 10.928-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21118/O

 Vistos, etc.

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, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95492 Nr: 2949-65.2015.811.0009

 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: LIANE GESSI BARON BATISTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos, etc.

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, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86665 Nr: 161-15.2014.811.0009

 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: MARIS LUCIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇOES E VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos, etc.

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 292 de 571



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, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87848 Nr: 1171-94.2014.811.0009

 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: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO, 

NILSON JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA PEDRO DE ALMEIDA, VALDEIR 

NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Vistos, etc.

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, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57282 Nr: 1566-91.2011.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMÍNIO PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 “Vistos, etc. 1) Permaneçam os autos conclusos para prolação de 

sentença. 2) Saem os presentes intimados. Cumpra-se”. Nada mais 

havendo a consignar, encerro a presente às 14h19min. Eu ______, Lucas 

Gonçalves Elias, Estagiário de Gabinete, lavrei o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54752 Nr: 2191-62.2010.811.0009

 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: CARLOS ALBERTO DONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMÍNIO PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 “Vistos, etc. 1) Permaneçam os autos conclusos para prolação de 

sentença. 2) Saem os presentes intimados. Cumpra-se”. Nada mais 

havendo a consignar, encerro a presente às 14h19min. Eu ______, Lucas 

Gonçalves Elias, Estagiário de Gabinete, lavrei o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96212 Nr: 3413-89.2015.811.0009

 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: CADS, DINETE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMAR VITORIANO VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para querendo no prazo de 

cinco(05) dias, manifestar-se sobre os documentos de fls 46/48.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81301 Nr: 2366-85.2012.811.0009

 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: WITAMAR FRAGA DA SILVA, CLEUSABETE KOKOVICK 

DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOI LUIZ BORDINHON, EDEVALDO FERREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 Vistos, etc.

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, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86084 Nr: 3483-77.2013.811.0009

 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: JRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

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, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100990 Nr: 2863-60.2016.811.0009

 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: MARILDA EQUIDONE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E 

PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS - INICON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 293 de 571



OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROCHA SARUBI - 

OAB:MG131537, IVAN MACEDO DE ARAUJO - OAB:MG129.316

 Vistos, etc.

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, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95442 Nr: 2913-23.2015.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA ROCHA LIMA, ROSELI DA ROCHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da Parte Autora, para no prazo de 

05(cinco)dias, manifestar acerca da precatória devolvida de fls. 54/56. 

Bem como informar nos autos o endereço atualizado do Executado, a fim 

de dar cumprimento a ordem judicial de fls. 45/46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58263 Nr: 2548-08.2011.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON APARECIDO ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TJ/MT 

a este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31989 Nr: 2635-08.2004.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAS VALDENIR VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Soares Leandro - 

OAB:101959/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84325 Nr: 1721-26.2013.811.0009

 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: VALDECI PIAGENTINI DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A- CEMAT, NAIR BATISTA MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874

 Vistos, etc.

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, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 100322 Nr: 2407-13.2016.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRANE FARIAS RABELO 

LEITÃO - OAB:28135

 Autos nº: 2407-13.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 100322.

Vistos.

Trata-se de “Execução Fiscal” movida pelo Município de Colíder – MT, em 

face de Banco Panamericano S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Consta nos autos que o executado é devedor referente à Certidão de 

Divida Ativa de fls. 08.

1) CITE-SE o executado para, no prazo de cinco (05) dias, pagar a dívida 

com os acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora.

2) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de trinta 

(30) dias, contados da intimação da penhora.

3) Não pago o débito nem garantida a execução, o Sr. Oficial de Justiça 

fará a penhora de bens do(a) devedor(a), procedendo-se desde logo à 

avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de penhora.

4) Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, os 

honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

CITE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Colíder-MT, 20 de outubro de 2016.

Jean Paulo Leão Rufino

 -Juiz Substituto-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97507 Nr: 466-28.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83063 Nr: 419-59.2013.811.0009

 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: LEVI FAGUNDES JÓCAME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82209 Nr: 3237-18.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELEN SANDRA DE MEIRE PEREZ TURINI

 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 do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82189 Nr: 3217-27.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY CAVALCANTE DA SILVA

 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 do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81235 Nr: 2295-83.2012.811.0009

 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: LAURO VIDAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54898 Nr: 2337-06.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FERNANDES MARTINS

 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 do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51815 Nr: 2530-55.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARQUES CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 39649 Nr: 1508-64.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVE DE SOUZA

 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 do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 34898 Nr: 2072-77.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS APARECIDO DE 

ARAÚJO - OAB:44094, EDINÉIA PERAL DA SILVA - OAB:16.884, JOSÉ 

FRANCISCO PASCOALÃO - OAB:SP 175.381, JULIANO GOULART 

MASET - OAB:OAB/MT 9742 - A, MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO PAIVA - 

OAB:134.910, MAURO HENRIQUE CASSEB FINATO - OAB:161.876, RUY 

GUILHERME DA SILVA - OAB:16.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 19530 Nr: 1426-72.2002.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONOR DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52563 Nr: 3228-61.2009.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON XAVIER DA 

SILAVA - OAB:46.486 OAB/PR

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO SILVA MARTINS, Filiação: José 

Alirio Martins e de Veridiana Rodrigues da Silva, falecido em: 23/09/2009. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO de POSSÍVEIS HERDEIROS de PAULO SILVA 

MARTINS para que em 10 dias providenciem a retirada do bem descrito à 

fl. 40

Despacho/Decisão: Autos nº. 3228-61.2009.811.0009 - Código nº. 

52563DespachoVistos, etc.1.Considerando que não logrou êxito na 

descoberta de possível inventário em nome do indiciado, conforme 

documentos de fls. 97/98, e visando esgotar os meios para localização de 

possíveis herdeiros, DETERMINO a intimação por edital, para que em 10 

dias providencie a retirada do bem descrito à fl. 40.2.Havendo o decurso 

do prazo e não sendo constatado qualquer aceno por parte de eventuais 

herdeiros, desde já, DECRETO a perda do referido bem em favor da União 

(fl. 40), devendo, neste caso, ser oficiada a diretoria de foro para as 

providências administrativas pertinentes.3.Feito isso, não havendo 

pendências, ARQUIVE-SE.Às providências.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Colíder/MT, 16 de maio de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz 

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, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 01 de agosto de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87746 Nr: 1086-11.2014.811.0009

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REINALDO BATISTA DE SOUSA, Cpf: 

13227479893, Rg: 21.760.966-1, Filiação: Nildete de Lisboa Sousa e 

Antonio Batista de Sousa, data de nascimento: 05/06/1970, brasileiro(a), 

natural de São Paulo-SP, convivente, ajudante de pedreiro. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu REINALDO BATISTA DE SOUSA, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para que, em 10 dias, compareça junto a 

diretoria de foro desta comarca e providencie a retirada dos objetos 

apreendidos à fl. 65, salientando que a inércia importará, desde já, a perda 

em favor da União.

Despacho/Decisão: Autos nº. 1086-11.2014.811.0009 – Código nº. 

87746DespachoVistos, etc.1.Considerando que por ocasião da sentença 

(fls. 118 e 121) o acusado foi absolvido da imputação da denúncia e que 

não houve destinação quanto aos objetos apreendidos à fl. 65, aliado ao 

fato de que não há notícias de que são de origem ilícita e que a relação 

dos mesmos com o delito foi extirpada com a absolvição, DETERMINO a 

restituição ao acusado.2.INTIME-O para que, em 10 dias, compareça junto 

a diretoria de foro desta comarca e providencie a retirada dos objetos, 

salientando que a inércia importará, desde já, a perda em favor da União, 

devendo neste caso, ser solicitada a diretoria as providências para a 

DESTRUIÇÃO.3.Não sendo o acusado encontrado para intimação pessoal, 

desde já, DETERMINO a intimação por edital.4.Após, não havendo 

pendências, ARQUIVE-SE. Às providências.Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessário.Colíder/MT, 23 de abril de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz 

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, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 01 de agosto de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 88079 Nr: 1372-86.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO JOEL FERREIRA BOSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1372-86.2014.811.0009 – Código nº. 88079

Despacho

Vistos, etc.

ABRA-SE vista ao Ministério Público para manifestação quanto a preliminar 

suscitada pela Defesa em fls. 157/159, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme disposto no artigo 409 do Código de Processo Penal.

CUMPRA-SE.

 Colíder/MT, 31 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85006 Nr: 2393-34.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 2393-34.2013.811.0009 – Código nº. 85006

Decisão

Vistos, etc.

1) Considerando que o réu intimado (fl. 215 e 220), não apresentou os 

dados para restituição do valor pago a título de fiança, DECRETO a perda 

em favor da União, devendo ser adotadas as providências necessárias 

para transferência do valor.

2) Após, ARQUIVE-SE.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 31 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 81362 Nr: 2434-35.2012.811.0009

 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): ROBERTO BALBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 Autos nº. 2434-35.2012.811.0009 – Código nº. 81362

Despacho

Vistos, etc.

1) Considerando que já fora decretado o perdimento da motocicleta e do 

capacete (fls. 220/222 e verso), OFICIE-SE a diretoria de foro para que 

adote as providências necessárias, para, se for o caso, realizar o leilão 

(fls. 220/222 e verso).

Digo isso, pois, não obstante o posicionamento do magistrado anterior (fls. 

220/222 e verso), preceitua o artigo 1.473 da CNGC, que as comarcas que 

contam com mais de um juiz e havendo diversidade nas atribuições, 

competirá ao diretor de foro a função de responsável pelos objetos 

apreendidos e depositados em juízo.

Já o artigo 1.478 também da CNGC, dispõe que havendo o transito em 

julgado da sentença, o juiz criminal deverá solicitar ao juiz supervisor da 

seção de depósito, no caso o diretor de foro, as providências necessárias 

para a destruição, restituição, baixa nos livros de registros, etc.

Assim, sendo atribuição do juiz diretor até mesmo a destruição de objetos 

depositados em juízo, de certo também o é a realização de eventuais 

leilões quando já houve destinação aos objetos pelo juiz criminal, como é o 

caso destes autos.

2) Feito isso, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 31 de julho 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106127 Nr: 1989-41.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1989-41.2017.811.0009 – Código nº. 106127

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado, não 

foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de modo 

que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, 

do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 21 de agosto de 2018, às 

15h00min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO-SE e/ou OFICIANDO-SE as que forem necessárias.

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder-MT, 1 de agosto de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108525 Nr: 3524-05.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO PRAXEDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Midiã Carbo Ferneda 

Borguetti - OAB:21097-O

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Consoante se 

evidencia dos autos, o reeducando foi condenado a cumprir pena 

definitiva de 03 (três) meses de detenção, por infração ao artigo 129 § 9º, 

do Código Penal. No que tange a questão do cumprimento da pena em 

regime de albergue domiciliar ou estabelecimento adequado, insta anotar 

ser fato público e notório a inexistência de Casa de Albergado ou 

estabelecimento adequado nesta Comarca, o que configura mais uma das 

inúmeras omissões Estatais que não pode servir para impedir o 

cumprimento da pena no regime aberto. Assim, estará submetido as 

seguintes condições a serem cumpridas pelo período da pena: a) 

Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia autorização 

do Juízo; b) Comparecimento pessoal e obrigatório ao Juízo para informar 

e justificar suas atividades até o dia 10 de cada mês; c) Saída para o 

trabalho não antes das seis horas e retorno não depois das 21 horas, 

permanecendo recolhido em sua residência durante o repouso e nos dias 

de folga, salvo motivo justificável. d) Comunicação de alteração de 

endereço e) Comprovação de atividade lícita no prazo de 30 dias. 2) No 

que diz respeito a impugnação do cálculo de fl. 24 pelo Parquet, tenho que 

a irresignação não prospera. Isso porque, embora quando da confecção 

do referido cálculo não tenha de fato sido iniciado o cumprimento da 

reprimenda, há que se consignar que uma das condições impostas ao 

reeducando é justamente o recolhimento em sua residência durante o 

repouso noturno, o que obviamente iniciar-se-á nessa data em que foi 

admoestado. Assim, não há que se falar em irregularidade do referido 

cálculo, pois, inobstante a confecção prévia a realização desta 

solenidade, não implicará qualquer prejuízo a correta execução da pena 

porquanto seus efeitos práticos iniciar-se-ão desta data, e sua retificação 

apenas para adequar a data de confecção com o dia da audiência 

admonitória se revela sobremaneira desnecessário. Portanto, HOMOLOGO 

o referido cálculo. 3) CONCEDO o prazo de cinco dias para que a defesa 

junte o termo de substabelecimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109533 Nr: 81-12.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 81-12.2018.811.0009 – Código nº. 109533

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado, não 

foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de modo 

que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, 

do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 21 de agosto de 2018, às 

17h00min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 

REQUISITANDO-SE e/ou OFICIANDO-SE as que forem necessárias.

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder-MT, 1 de agosto de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-30.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA (REQUERENTE)

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANDREIA DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000068-30.2017.8.11.0009 Parte Autora: MEDEIROS MACHADO & 

CARVALHO FILHO LTDA - ME e outros Parte Ré: ANDREIA DA SILVA 

FERREIRA FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte promovente 

de todo o teor da certidão do Oficial de justiça juntada no ID - 12443332, 

bem como, para apresentar o novo endereço da parte promovida, no 

prazo de 5 (cinco), para fins de intimação/citação. 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: 1001998-83.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESIANE CUNHA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001998-83.2017.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: A. A. DE 

ALMEIDA - COMERCIO - ME Parte Ré: REQUERIDO: JESIANE CUNHA DOS 

SANTOS FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte promovente, 

para querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-73.2017.8.11.0009

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:

GICELI LEMES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002225-73.2017.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME Parte Ré: REQUERIDO: GICELI LEMES DE SOUZA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte promovente, para 

querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002245-64.2017.8.11.0009

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:

VANDERSON ROGERIO DA SILVA (REQUERIDO)

IVONETE BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002245-64.2017.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME Parte Ré: REQUERIDO: VANDERSON ROGERIO DA SILVA, 

IVONETE BARBOSA DA SILVA FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) 

da parte promovente, para querendo, pugnar o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002045-57.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002045-57.2017.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: A. A. DE 

ALMEIDA - COMERCIO - ME Parte Ré: REQUERIDO: JOAO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte promovente, 

para querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002033-43.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA DE JESUS DA ROSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002033-43.2017.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: A. A. DE 

ALMEIDA - COMERCIO - ME Parte Ré: REQUERIDO: RENATA DE JESUS DA 

ROSA FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte promovente, para 

querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002013-52.2017.8.11.0009

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:

MARCIA NERTIZ JUNCKER (REQUERIDO)

PAULO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002013-52.2017.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME Parte Ré: REQUERIDO: MARCIA NERTIZ JUNCKER, PAULO 

GOMES DA SILVA FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

promovente, para querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001996-16.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA RAFAELA GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 
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1001996-16.2017.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: A. A. DE 

ALMEIDA - COMERCIO - ME Parte Ré: REQUERIDO: ANA RAFAELA GOMES 

DOS SANTOS FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte 

promovente, para querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-95.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO 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 COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000430-95.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: EDSON 

FRANCISCO DONINI Parte Ré: REQUERIDO: NOVA PONTOCOM COMERCIO 

ELETRONICO S.A. FINALIDADE: INTIMAR a parte requerente através do(a) 

Advogado(a) constituído(a) nos autos para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se quanto ao comprovante de pagamento juntado no ID 

14317793. 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: 1001972-85.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA M. FISCHER - ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA LOURENCO DE CAMARGO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001972-85.2017.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: FERNANDA M. 

FISCHER - ME - ME Parte Ré: REQUERIDO: VANESSA LOURENCO DE 

CAMARGO FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte promovente, 

para querendo, pugnar o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001285-74.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS PARA BELEZA 

LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001285-74.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: MARIA DA 

PENHA SILVA CUNHA Parte Ré: REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, BRASITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE 

APARELHOS PARA BELEZA LTDA 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 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-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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000172-85.2018.8.11.0009 Parte Autora: MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA 

RODRIGUES Parte Ré: TELEFÔNICA S.A. (VIVO) FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a) da parte Requerente da Decisão de ID: 14505073, 

bem como, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 02 de outubro de 2018, 14h00min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 1º de 

agosto 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: 1002279-39.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARQUES SOARES (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)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1002279-39.2017.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: ANDERSON MARQUES SOARES Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. . FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s), através 

do(a) advogado(a), da sentença judicial cujo teor se lê no id.: 13227463, 

bem como, do despacho de id.: 13592286, para querendo, pugnar o que 

entender de direito, no prazo de 10(dez) dias. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002279-39.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARQUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1002279-39.2017.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: ANDERSON MARQUES SOARES Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. . FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s), através 

do(a) advogado(a), da sentença judicial cujo teor se lê no id.: 13227463, 

bem como, do despacho de id.: 13592286, para querendo, pugnar o que 

entender de direito, no prazo de 10(dez) dias. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-23.2018.8.11.0009

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:

VALDECIR ALVES SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000881-23.2018.8.11.0009; REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME REQUERIDO: VALDECIR ALVES SANTANA INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 02 de Outubro 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. 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: 8010600-12.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA TEIXEIRA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 8010600-12.2015.8.11.0009; 

Valor causa: R$ 20.989,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: 

REQUERENTE: VANESSA TEIXEIRA DA SILVA RODRIGUES Parte Ré: 

REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, ELETROMAR 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA . FINALIDADE: INTIMAR a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) advogado(a) legalmente 

constituído(a) nos autos, da manifestação da parte requerida cujo teor se 

lê no id.: 14233087, para querendo, pugnar o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001417-68.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BRITO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1001417-68.2017.8.11.0009; 

Valor causa: R$ 28.887,81; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: 

REQUERENTE: PATRICIA BRITO DE MELO Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. . Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requerida(s), 

através do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a) legalmente 

constituído(a) nos autos, por todo o teor do recurso inominado (id- 

14375980), para querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal. 

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: 1001746-80.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANILA FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1001746-80.2017.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: DANILA FAGUNDES Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. . Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requerida(s), através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a) legalmente constituído(a) nos 

autos, por todo o teor do recurso inominado (id- 14384039), para 

querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal. 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: 1000824-05.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA PERAL BORDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000824-05.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA DA PENHA PERAL 

BORDIM REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA 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 
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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, 12 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-05.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA PERAL BORDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000824-05.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA DA PENHA PERAL 

BORDIM REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA 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, 12 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-08.2018.8.11.0009

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:

DIVINA FERREIRA NEVES (REQUERIDO)

CLEMENTE COSTA NEVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000882-08.2018.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: DIVINA FERREIRA NEVES, CLEMENTE COSTA NEVES 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, 13 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-77.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI HOFFMANN KESSLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT0018288A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

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

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA OAB - MT0005634A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO Processo: 1000664-77.2018.8.11.0009 

Parte Autora: REQUERENTE: SIRLEI HOFFMANN KESSLER Parte Ré: 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS . FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s), 

através do(a) advogado(a) legalmente constituído(a) nos autos, da petição 

da requerida cujo teor se lê no id.: 14116883, para querendo, pugnar o 

que entender de direito, no prazo de cinco dias. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-62.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO MANFRIM MACULAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000568-62.2018.8.11.0009. REQUERENTE: GUILHERME AUGUSTO 

MANFRIM MACULAN REQUERIDO: OI 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, 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 
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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, expedindo-se o necessário. Colíder, 

1º de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001286-59.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LEITE ROMERO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001286-59.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ALINE LEITE ROMERO 

TEIXEIRA REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 

EPP Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c.c. indenização por danos morais com pedido de tutela 

antecipada proposta por ALINE LEITE ROMERO TEIXEIRA em desfavor de 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, ambos(as) 

devidamente qualificados(as) nos autos. Aduz a parte requerente, em 

síntese, não possuir débitos com a parte requerida, surpreendida que foi 

ao tomar conhecimento que seus dados cadastrais foram inseridos na 

lista de inadimplentes. Relata, ainda, que recebeu a notificação da aludida 

negativação 22 (vinte e dois) dias após a quitação da dívida. Dai requer, 

liminarmente, a exclusão do aludido apontamento dos órgãos de proteção 

ao crédito, a inversão do ônus da prova, e, no mérito, a procedência do 

pedido para declaração de inexistência de relação jurídica com a 

condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 10.000,0 (dez mil reais), custas e honorários 

advocatícios. 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 ao 

revés do que afirma, consultada a base de dados do SPC/SERASA, não 

há qualquer negativação em nome da parte autora promovida pela parte 

ré, consoante extrato anexo. Assim, ao menos em sede de cognição 

sumária, não estão presentes a probabilidade de o direito existir e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 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 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 zelosa Secretaria Judiciária à 

designação de audiência de conciliação conforme a disponibilidade da 

pauta. Cite-se e intime-se a parte reclamada da presente decisão e para 

comparecer ao ato, consignando que poderá ser oferecida defesa escrita 

ou oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 
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autora, na dicção 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), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

31 de julho de 2018.

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 declaratória de inexistência de relação 

jurídica c.c. indenização por danos morais e tutela de urgência proposta 

por MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA RODRIGUES em desfavor de 

TELEFÔNICA S.A. (VIVO), ambos(as) devidamente qualificados(as) nos 

autos. Considerando o entendimento deste magistrado para concessão da 

gratuidade da justiça, que deve vir subsidiada de comprovação, nos 

termos da Carta Política de 1998, determinou-se a intimação da parte 

reclamante para acostar aos autos documentos comprobatórios a fim de 

se aferir eventual hipossuficiência ou promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo assinalado (Num. 11932525 - Pág. 1/3). A parte 

autora juntou cópia da CTPS (Num. 12072475 - Pág. 1/3), comprovante de 

endereço (Num. 12072479 - Pág. 1) e extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses (Num. 12072479 - Pág. 2). A tutela 

de urgência pleiteada foi indeferida. II - FUNDAMENTAÇÃO Não obstante 

os valiosos argumentos da parte autora, a gratuidade da justiça não há 

como ser deferida. É que o instituto da gratuidade processual, na acepção 

jurídica da expressão, constitui benefício que deve ser deferido apenas 

aos efetivamente necessitados, em consonância com o art. 5º, inciso 

LXXIV, da CRFB/88, que garante a todos que comprovarem a 

hipossuficiência de recursos a assistência jurídica integral e gratuita de 

modo a possibilitar o acesso à justiça. A parte requerente emendou a 

petição inicial juntando aos autos cópia da CTPS, comprovante de 

endereço e extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 

(três) meses. Porém, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

UMA VEZ QUE SE DECLAROU CASADA, era necessária a juntada dos 

mesmos comprovantes do cônjuge ou companheiro. Entanto, deixou ela de 

atender a integralidade do despacho de Num. 11932525 - Pág. 1/3, o qual 

determinava a comprovação de hipossuficiência dela e de seu(sua) 

cônjuge, já que informou o estado civil de casado(a) no petitório inicial, 

com 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). Malgrado a parte autora tenha informado que 

está atualmente DIVORCIADA (Num. 12072330 - Pág. 1), verifica-se que 

ela não juntou a certidão de casamento averbada, a fim de comprovar o 

alegado. Ressalta-se que a renda familiar mensal líquida de 03 (três) 

salários mínimos é utilizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso 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”. A par disso, constituiu 

advogado particular para o ingresso da demanda. Com isso, não 

demonstrada a hipossuficiência da unidade familiar composta por ela e 

pelo marido, resta impossível a concessão do benefício pleiteado. É que o 

instituto da gratuidade processual, na acepção jurídica da expressão, 

constitui benefício que deve ser deferido apenas aos efetivamente 

necessitados, em consonância com o art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88, 

que garante a todos que comprovarem a hipossuficiência de recursos a 

assistência jurídica e gratuita de modo a possibilitar o acesso à justiça. Daí 

que a benesse invocada deve ser interpretada conforme a Carta Política 

de 1988, em virtude do dever fundamental de se pagar tributos, dever este 

que possibilita ao Estado a consecução de suas finalidades, objetivos e 

diretrizes, do que não se pode dispor. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

INDEFIRO a gratuidade da justiça por não ter a parte autora comprovado a 

hipossuficiência financeira, nos termos dos arts. 5º, inciso LXXIV, da 

CRFB/88, 99, § 2º, do NCPC e 456 da CNGC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cumpra-se no que couber a decisão de Num. 14420589 - Pág. 1/3. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder, 02 de agosto de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000506-08.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES S.A. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN APARECIDA MARQUES DA SILVA OAB - PR51308 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SCHUCK (REQUERIDO)

SCHUCK COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (REQUERIDO)

FABIOLA MENDES SCHUCK (REQUERIDO)

 

Certifico que não foram recolhidas custas e despesas de ingresso no 

presente feito. Destarte, considerando o disposto no artigo 203 § 4º do 

CPC e o artigo 2º da portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para que faça o recolhimento, no prazo de 15 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 

do CPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000486-17.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO LEANDRO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT0008104A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSINO RODRIGUES DA FONSECA (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 Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 32985 Nr: 1171-22.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO JOÃO LANZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINEIDE RAMOS DOS 

ANJOS MACHADO - OAB:4542

 Vistos.

Considerando que a comarca não conta com a atuação de Defensor 

Público desde o dia 29/09/17, excepcionalmente, no intuito de evitar 

eventual prescrição nomeio como Defensor Dativo, o Dr. Pedro Garcia 

Tatim, para atuar em favor da parte ré.

Em razão da nomeação do defensor dativo, arbitro o valor de 2 URH a 

títulos de honorários, valor esse que será pago, pelo Estado de Mato 

Grosso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 6206 Nr: 187-19.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOMAT CIA SUCRO ALCOOLEIRA DE MATO 

GROSSO, NERI GUILHERME ARTMANN, USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE OLIVEIRA CASTRO 

- OAB:9.237/MT, EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:40321/PR, FABIO LUIS 

ANTONIO - OAB:OAB/PR 31.149, GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36315 Nr: 1012-45.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON PENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 Vistos.

Considerando que a comarca não conta com a atuação de Defensor 

Público desde o dia 29/09/17;

Considerando que entre os dias 20 a 24 de agosto será realizado pelo 

Conselho Nacional de Justiça em parceria com os Tribunais de Estaduais a 

11ª Semana Justiça pela Paz em Casa;

Considerando que o artigo 546 da CNGC dispõe terão prioridade na 

tramitação em primeira instância os procedimentos decorrentes de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei 

11.340/2006;

Excepcionalmente nomeio como Defensor Dativo, o Dr. Lucas Alberto 

Tostes Correa, para atuar em favor da parte ré.

Em razão da nomeação do defensor dativo, arbitro o valor de 2 URH a 

títulos de honorários, valor esse que será pago, pelo Estado de Mato 

Grosso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 19456 Nr: 615-59.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVITUS LUCERNA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MENDES VIANNA 

CARDOSO - OAB:OAB/RJ 67677, SYLLA CHERFAN CRISTO DA COSTA 

E SILVA - OAB:172605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO LOADYR DA 

SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT

 Intimar a parte autora para apresentar, no prazo de 05(cinco) dias, a 

planilha de cálculo que não acompanhou a petição de fls. 161.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79649 Nr: 3030-97.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. LUCION JOARIATTI - ME, LUIZ CARLOS 

COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILDO LUIZ SEIFFERT - 

OAB:68981

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66664 Nr: 381-96.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL AMADRILHO DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS DEVET GENERO - 

OAB:OAB/RO 247-E

 Intimar o réu para manifestar na fase do artigo 422 do CPP, no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99264 Nr: 546-41.2017.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO TERRAPLANAGEM LTDA., MÁRCIO 

RAMALHO DE OLIVEIRA, Cláudia Inês Marques Morais de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS MALEK HANNA - 

OAB:356-B

 Cód. 99264

Vistos, etc.

Recebo os embargos monitórios e suspendo a eficácia do mandado inicial, 

nos termos do § 4º, art. 702, CPC.

 Ao embargado, para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 24 de julho de 2018.
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(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92309 Nr: 3112-94.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SM, IMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 VISTOS ETC.,

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que o 

impugnante alega inexigibilidade do título exequendo, ante a ausência de 

prova do inadimplemento através de extrato bancário.

O impugnado refutou a tese defensiva do impugnante, sustentando sua 

inadimplência.

É o relato.

Decido.

Analisando o argumento expendido pelo impugnante, tenho que tal não 

merece prosperar.

 O impugnado, quando da propositura da execução, apresentou planilha 

com o demonstrativo do débito, indicando precisamente as parcelas 

inadimplidas e seus respectivos valores atualizados, juntando aos autos 

cópia do título executivo judicial e documentos pessoais.

Como cediço, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do 

artigo 333 do Código de Processo Civil.

 Assim, cabia ao impugnante a juntada de comprovante de pagamento das 

verbas alimentares executadas.

Consigno que o impugnante não nega a inadimplência, tornando temerário 

o sustentado.

Destarte, tenho que a parte impugnante não se desincumbiu do ônus que 

lhe competia, não tendo ilidido a presunção de certeza, liquidez e 

exigibilidade do título executivo judicial (sentença) ensejadora da ação de 

execução.

Em face do exposto, rejeito a impugnação apresentada.

Intime-se a parte exequente, para no prazo de 15 dias, juntar aos autos 

planilha atualizada do débito, para análise do pleito de penhora on-line.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115853 Nr: 268-06.2018.811.0046

 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: LOLAIHITIWALO KAHOLASE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Vistos, etc.

Da preliminar de conexão.

Em consulta processual, vislumbro que as ações reputadas conexas a 

este, pelo requerido, autos nº 0000269-88.2018.8.11.0046, 

0000270-73.2018.8.11.0046, possuem como objeto contratos diversos do 

discutido neste feito, de modo que não resta configurada a conexão (art. 

55 do CPC), pois divergentes a causa de pedir entre as ações.

Superada a fase postulatória, intimem-se as partes para que especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se, e voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112920 Nr: 6486-84.2017.811.0046

 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: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO LUIZ COSTA - 

OAB:12091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Superada a fase postulatória, intimem-se as partes para que especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Após, autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118102 Nr: 1214-75.2018.811.0046

 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: LENIR FLORES MESQUITA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

LENIR FLORES MESQUITA propôs ação previdenciária de concessão de 

pensão por morte, com pedido de tutela de evidência, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

É o relato.

Decido.

Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos art. 98 e ss do 

CPC.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória – de EVIDÊNCIA - já 

que a inicial não foi instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito da autora (art. 311, IV, do CPC).

 Saliento que a autora não comprovou a sua qualidade de dependente do 

de cujus, como convivente, sendo necessária a dilação probatória para se 

averiguar tal situação fática.

Assim sendo, INDEFIRO a concessão da tutela de evidência, com fulcro no 

art. 311 do Código de Processo Civil.

Uma vez que no caso dos autos as chances de autocomposição (CPC art. 

334, §4º) são mínimas, vez que não há procurador da fazenda pública 

nesta comarca, CITE-SE o réu, com a remessa eletrônica dos autos, 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 apresentação de 

impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122254 Nr: 3049-98.2018.811.0046

 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: CARLINDA NAMBIQUARA KITHÃULU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos art. 98 e ss do 

CPC.
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Determino que seja procedida a citação do requerido no endereço 

acostado nos autos para comparecer na audiência de conciliação que 

designo para o dia 20 de setembro de 2018 às 13h30min.

 Acaso haja desinteresse na realização da audiência deverá o requerido 

nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse por petição 

apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência.

Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala do 

CEJUSCC deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a 

audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC.

 Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334, §1º, 

CPC.

Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122767 Nr: 3280-28.2018.811.0046

 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): ARLINDO FRANCISCO MENDES, ADELINA 

ROSA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO QUINTANA FERNANDES 

- OAB:9348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Outrossim, determino que seja procedida a citação dos requeridos no 

endereço acostado nos autos para comparecerem na audiência de 

conciliação que DESIGNO para o dia 18 de julho de 2018 às 

13h30min.Acaso haja desinteresse na realização da audiência deverá os 

requeridos, nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse 

por petição apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência.Cientifique-se as partes que a audiência 

será realizada na sala do CEJUSCC deste juízo. Consigno que a citação 

deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em 

que foi designada a audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, 

CPC.Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não 

comparecimento injustificado na audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça passível de ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida nos termos 

do art. 334,§1º, CPC.Na data aprazada para a audiência as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos e, que a parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir [art. 334, 

§10, CPC].Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121153 Nr: 2546-77.2018.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJÃO DO POVO CMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME, 

TANIA MARA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL 

DO NOROESTE DE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Uma vez tempestivos, recebo os embargos à execução para discussão.

Preceitua o §1º do art. 919 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

 § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Consoante se infere do preceptivo acima, não basta que os fundamentos 

invocados pelos embargantes sejam relevantes ou que o prosseguimento 

da execução possa causar perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo para que se atribua efeito suspensivo aos embargos, porquanto 

imprescindível a segurança do Juízo pela penhora, depósito ou caução 

suficientes, o que não se verifica na hipótese, pelo que deixo de acolher o 

pedido de suspensão do curso da execução em apenso.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO 

DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO 

PROVIDO.

Haverá atribuição de efeito suspensivo aos embargos se o embargante 

preencher todos os requisitos contidos no parágrafo 1º do artigo 739-A 

do CPC, quais sejam: a) relevância da fundamentação; b) receio de grave 

dano de difícil ou incerta reparação; c) garantia suficiente da execução 

por penhora, depósito ou caução. Ausentes os requisitos autorizadores 

da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a 

manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido é medida que se 

impõe. Agravo de instrumento conhecido e não provido (TJ-DF - AGI 

20150020307568, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação: Publicado 

no DJE : 01/03/2016 . Pág.: 475, Julgamento: 24 de Fevereiro de 2016, 

Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO).”

Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se acerca dos 

presentes embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 

do Código de Processo Civil.

Após, autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96693 Nr: 5120-44.2016.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DE MORAES CREVELARO, Outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANORPA - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 

CENTRO NORTE DO PARANÁ, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILNEY EDUARDO BARRIONUEVO 

ALVES - OAB:301-B, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - OAB:MT/3543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido retro.

Citem-se aqueles em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, 

bem como todos os confinantes do referido imóvel.

Por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias (art. 257, III, do CPC), citem-se os 

requeridos, bem como possíveis interessados.

Determino, ainda, a citação dos confrontantes pessoalmente, nos termos 

do § 3º, do artigo 246, do CPC.

Por via postal, intimem-se, para manifestar interesse na causa, os 

representantes da fazenda Pública da União, do Estado e do Município.

Dê-se vista dos autos para o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121003 Nr: 2483-52.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI BRANDÃO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pleito inicial para CONCEDER TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar a manutenção do embargante VALDECI 

BRANDÃO MOURA na posse do bem penhorado na ação executiva (Cód. 

29891), Lote n. 03 da Quadra 76, situado a Avenida Uirapuru s/n, Centro, 

na cidade de Nova Lacerda-MT. Cite-se o embargado para, em querendo, 

ofertar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61358 Nr: 3170-39.2012.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIO BALBINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIOMERO ORTOLAN, FÁTIMA ROSANA DA 

CRUZ, ÁLVARO LUIZ ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito da expedição do mandado de penhora, fica a parte 

interessada em seu cumprimento comprovar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 125045 Nr: 4180-11.2018.811.0046

 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: USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC), intime-se o 

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

não foram recolhidas as custas processuais.

 Cumpra-se.

Escoado o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103980 Nr: 2628-45.2017.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NINO OSORIO ROLIM MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 18, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para que tenha 

ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo recursal, seja 

certificado o trânsito em julgado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99264 Nr: 546-41.2017.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO TERRAPLANAGEM LTDA., MÁRCIO 

RAMALHO DE OLIVEIRA, Cláudia Inês Marques Morais de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS MALEK HANNA - 

OAB:356-B

 Tendo em vista o despacho de ref: 35, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte embargada para, no prazo de 15 dias, 

apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90730 Nr: 2441-71.2016.811.0046

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRKS, GGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte interessada intimada a comparecer em secretaria para 

assinar o termo de guarda.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71712 Nr: 3752-68.2014.811.0046

 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): CLAUDINO FANK, LAUDEMIR ANTÔNIO 

SEBBEN, IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, MARCO ANTONIO MATTANA 

SEBBEN, MATHEUS MATTANA SEBBEN

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

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAMPOS CONTO 

- OAB:MT/15055

 Procedo a intimação dos executados da sentença de ref. 59: VISTOS EM 

CORREIÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por Banco do 

Brasil S.A. em face de Joao Batista Nichele e outro, todos qualificados nos 

autos. As partes entabularam acordo acerca do objeto dos presentes 

autos e requereram a homologação para os devidos fins. É a síntese 

necessária. Decido. Afiro a regularidade do acordo entabulado sendo as 

partes capazes e legítimas para tanto. As cláusulas do acordo 

encontram-se regulares e preenche os requisitos legais. ISTO POSTO, 

HOMOLOGO o acordo de ref.56 dos presentes autos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão. Suspendo e determino o 

arquivamento provisório dos autos até integral cumprimento do acordo.

 Após, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no 

art. 487, inciso III do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios e 

custas processuais conforme convencionado pelas partes na cláusula 

décima primeira, de ref.56. Ainda, determino a expedição de ofício aos 

órgãos restritivos para exclusão do nome dos executados, no que se 

refere ao presente feito. Transitada em julgado, proceda-se a respectiva 

baixa na distribuição, com as anotações de estilo. Após, arquivem-se os 

autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro/MT, 27 de março 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.: 73658 Nr: 568-70.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerâmica Comodoro Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Tendo em vista a certidão de ref. 76, impulsiono o feito para intimação da 

parte requerente para manifestar-se, em integral cumprimento à decisão 

de ref. 67.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121153 Nr: 2546-77.2018.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJÃO DO POVO CMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME, 

TANIA MARA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL 

DO NOROESTE DE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Tendo em vista o despacho prolatado nos autos na ref: 09, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte embargada para, no 

prazo de 15 dias, manifestar-se acerca dos presentes embargos, nos 

termos do art. 920 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 84938 Nr: 610-85.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON HARTWIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..4)CIENTIFIQUE-SE a parte beneficiária ou seu sucessor, através de 

qualquer meio de comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448 e 

ss. CNGC/MT; 5)DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) 

constituído (a), através de publicação no DJE ou outro meio legal OU 

defensor público mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias “in albis” será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925. Manifestado pelo 

adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

volte-me concluso para sentença.Cumpra-se.Comodoro-MT, 05 de março 

de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-69.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DORVAL LOUVERDE TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE FELIX CARDOSO OAB - MT0014131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA/ME - GRANTUR TURISMO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO CELANI HIPOLITO DO CARMO OAB - SP195889 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010033-69.2012.8.11.0046. REQUERENTE: DORVAL LOUVERDE 

TEODORO REQUERIDO: CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA/ME - 

GRANTUR TURISMO Vistos, etc. Arquive-se os autos até ulterior 

manifestação da parte interessada. Às providências. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010368-49.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZILHO SANTOS BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010368-49.2016.8.11.0046. REQUERENTE: AMOGLIA & SANT ANNA 

LTDA - ME REQUERIDO: CEZILHO SANTOS BRITO VISTOS, ETC. 

Cumpra-se na íntegra a sentença/decisão retro prolatada nos autos. Às 

providências. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010538-31.2010.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MARQUES DE SOUZA OAB - MT0012404S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDICEIA APARECIDA BUENO DE CASTRO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI, da CNGC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte reclamante para que, no prazo 10 (dez) dias, 

manifeste se tem interesse na adjudicação ou na alienação do que foi 

penhorado. Núbia Rodrigues de Oliveira Gestora Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-92.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MAIA DAS GRACAS PEREIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO CARVALHO OAB - MT0017882A (ADVOGADO)

RENATO FERREIRA MACEDO OAB - MT0011060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010208-92.2014.8.11.0046. REQUERENTE: MAIA DAS GRACAS PEREIRA 

NEVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Ciência as 

partes do retorno dos autos da Instância Superior. Após, cumpra-se na 

íntegra o acórdão prolatado. (assinado por certificação digital) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010001-88.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY DURAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010001-88.2017.8.11.0046. EXEQUENTE: DARCY DURAN EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, 

ETC. 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. Após, vislumbro que há valores que se encontram 

depositados/bloqueados nos presentes autos. Ante ao exposto, determino 

que o (a) Sr. (a) Gestor (a) proceda à transferência do montante, 

devidamente atualizado, conforme requerido. Caso o montante não esteja 

devidamente vinculado aos autos, diligencie-se o Senhor Gestor junta a 

Conta Única, solicitando a vinculação. DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor 

(a) junto a Conta Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos valores 

depositados nos autos, caso já não o tenha feito. ELABORE o (a) Sr. (a) 

Gestor (a) alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do 

advogado do beneficiário, desde que este tenha poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário. Com relação aos honorários sucumbenciais 

estes deverão efetuados em nome do causídico e de forma apartada ao 
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valor principal, caso não tenha requerido de forma diversa, de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada; CIENTIFIQUE-SE a parte beneficiária ou seu sucessor, 

através de qualquer meio de comunicação da liberação do depósito judicial 

- art. 448 e ss. CNGC/MT. Proceda conforme determina o PROVIMENTO N. 

68, DE 3 DE MAIO DE 2018 do CNJ. DETERMINO que dê ciência ao (à) 

advogado (a) constituído (a), através de publicação no DJE ou outro meio 

legal OU defensor público mediante remessa eletrônica/física dos autos, 

para que esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o 

que decurso do prazo de 05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925. Manifestado pelo 

adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

volte-me concluso para sentença. Após, voltem-me conclusos para 

deliberação. Às providências. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-25.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCAL TRUAZELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEKSON DOS SANTO DE JESUS (REQUERIDO)

JUNIOR DE TAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000048-25.2017.8.11.0046. REQUERENTE: LUIZ MARCAL TRUAZELLI 

REQUERIDO: ELIEKSON DOS SANTO DE JESUS, JUNIOR DE TAL Vistos, 

etc. Encaminhem-se os autos ao contador judicial para o fim de apuração 

do valor devido. Após, 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; Empós, 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; 

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. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente 

para apresentar bens da parte executada passíveis de penhora em 05 

(cinco) dias; 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: 1000282-70.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DIAS DOS 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: 

1000282-70.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: MARIA HELENA DIAS DOS SANTOS Vistos, etc. 

DETERMINO que seja agendada sessão de conciliação conforme pauta do 

Conciliador do Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 

c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação 

a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. 

conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), 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 (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Por fim, defiro a assistência judiciária 

gratuita em 1ª instância por aplicação da lei 9.099/95. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se com URGÊNCIA. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-55.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MULLER CALIARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000283-55.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: ROSANGELA MULLER CALIARI Vistos, etc. 

DETERMINO que seja agendada sessão de conciliação conforme pauta do 

Conciliador do Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 

c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação 

a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. 

conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), 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 (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Gratuidade processual em Primeira 

Instância, ex legis. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-40.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

NEUZETE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000284-40.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: NEUZETE DE OLIVEIRA Vistos, etc. DETERMINO 

que seja agendada nova sessão de conciliação conforme pauta do 

Conciliador do Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 

c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação 

a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. 

conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), 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 (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Gratuidade processual em Primeira 

Instância, ex legis. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-10.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000286-10.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: JOAQUIM JOSE DA SILVA Vistos, etc. 

DETERMINO que seja agendada nova sessão de conciliação conforme 

pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 

c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação 

a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. 

conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), 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 (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Gratuidade processual em Primeira 

Instância, ex legis. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-24.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DOS SANTOS DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000298-24.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: THIAGO DOS SANTOS DE SOUSA Vistos, etc. 

DETERMINO que seja agendada nova sessão de conciliação conforme 

pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 

c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação 

a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. 

conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), 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 (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Gratuidade processual em Primeira 

Instância, ex legis. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-76.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO CANDIDO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO)

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000398-76.2018.8.11.0046. REQUERENTE: CELIO CANDIDO DIAS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VISTOS, ETC. 

Cuida-se de reclamação manejada por Célio Candido Dias já qualificado 

nos autos em face de Embratel TVSAT TELECOMUNICACOES LTDA. 

Estando a petição inicial nos termos 14 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 

RECEBO a referida Petição Inicial, bem como a emenda da inicial efetuada. 

É o breve relato. Fundamento e decido. Da Tutela de urgência. Art. 300. A 
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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. (grifos nossos). Desta maneira 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 que comprove que não contratou tais valores, mormente por se 

tratar de relação consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a cobrança de valores que 

em tese não celebrou lhe causa prejuízos de ordem material. 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. Assim, 

com arrimo no art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, 

DETERMINO: que a Promovida Embratel TVSAT TELECOMUNICACOES 

LTDA suspenda a cobrança dos valores discutidos pelo autor, realizar as 

suas expensas e todas as diligências legais e possíveis para solucionar o 

imbróglio até ulterior deliberação deste juízo. De igual modo, se ABSTENHA 

de incluir no rol dos maus pagadores com relação ao débito em questão, 

devendo realizar as suas expensas e todas as diligências legais e 

possíveis para solucionar o imbróglio até ulterior deliberação deste juízo; 

DETERMINO que seja agendada nova sessão de conciliação conforme 

pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 

c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação 

a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. 

conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), 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 (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-74.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA ALVES NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000230-74.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: ANDRESSA ALVES NUNES Vistos, etc. 

DETERMINO que seja agendada sessão de conciliação, caso já não o 

tenha feito conforme pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos 

moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda 

à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à 

audiência de conciliação a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de 

antecedência – art. conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, 

C.N.G.C./MT, oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), 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 (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Gratuidade processual em Primeira 

Instância, ex legis. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-44.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGICLEIA SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000232-44.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: REGICLEIA SOUZA DA SILVA Vistos, etc. 

DETERMINO que seja agendada sessão de conciliação, caso já não o 

tenha feito conforme pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos 

moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda 

à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à 

audiência de conciliação a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de 

antecedência – art. conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, 

C.N.G.C./MT, oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), 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 (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Gratuidade processual em Primeira 

Instância, ex legis. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-36.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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WESLEY FERNANDES DO NASCIMENTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000239-36.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: WESLEY FERNANDES DO NASCIMENTO DA 

SILVA Vistos, etc. DETERMINO que seja agendada sessão de conciliação, 

caso já não o tenha feito conforme pauta do Conciliador do Juizado 

Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo de 15 

(quinze) dias. Proceda à citação pessoal da parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, C.N.G.C./MT 

para comparecimento à audiência de conciliação a ser designada com no 

mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. conforme o art. 18, § 1º do 

mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, oportunidade em que poderá 

contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da Lei 

9.099/1995, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (art. 

31, da Lei 9.099/1995), 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 (art. 20, da Lei 9.099/1995), com julgamento 

imediato da causa (art. 23, da Lei 9.099/1995). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. Cientifique à 

parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias 

antes da audiência a ser realizada consignando em seu bojo nossas 

homenagens. Gratuidade processual em Primeira Instância, ex legis. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com URGÊNCIA. 

(assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-31.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA BIANA (REQUERIDO)

PEDRO PAULO LISBOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000207-31.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: JOANA BIANA, PEDRO PAULO LISBOA Vistos, 

etc. DETERMINO que seja agendada nova sessão de conciliação conforme 

pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos moldes do art. 16 da Lei 

9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda à citação pessoal da 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da Lei 9.099/1995 

c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à audiência de conciliação 

a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência – art. 

conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, C.N.G.C./MT, 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), 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 (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Gratuidade processual em Primeira 

Instância, ex legis. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-86.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA CRISTINA DE SA FILOMENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000268-86.2018.8.11.0046. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: PAMELA CRISTINA DE SA FILOMENA Vistos, etc. 

DETERMINO que seja agendada sessão de conciliação, caso já não o 

tenha feito conforme pauta do Conciliador do Juizado Especial Cível nos 

moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda 

à citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da Lei 9.099/1995 c/c art. 909, C.N.G.C./MT para comparecimento à 

audiência de conciliação a ser designada com no mínimo 30 (trinta) dias de 

antecedência – art. conforme o art. 18, § 1º do mesmo códex c/c art. 905, 

C.N.G.C./MT, oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 9.099/1995), 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 (art. 20, 

da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da causa (art. 23, da Lei 

9.099/1995). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. Se frustrada a citação por correio, 

art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995 c/c a CNGC. Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada consignando em 

seu bojo nossas homenagens. Gratuidade processual em Primeira 

Instância, ex legis. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA. (assinado por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001166-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NABOR CURY MUSSY E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

NABOR CURY MUSSY (EXECUTADO)

BRUNA YARA BATISTA CURY (EXECUTADO)

ANGELA BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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 
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parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001765-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TURBTRON IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CANDIDO CORREA OAB - SP290622 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL HEBERT MATHEUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001765-49.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: TURBTRON IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS 

LTDA - EPP REQUERIDO: MICHAEL HEBERT MATHEUS Vistos etc. 

Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva 

precatória. Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou 

sua cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao 

Juízo Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

solicitando, se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na Seção 7, do PROVIMENTO 41/2016-CGJ. Ainda, intime-se 

a advogada subscritora da petição de ID 14495276 para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, traga aos autos instrumento procuratório. Após, 

devolva-se com nossas homenagens. Às providências. Jaciara/MT, 02 de 

agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001766-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001766-34.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: MARIA APARECIDA 

DA SILVA E SILVA Vistos etc. Analisando os autos, verifico a ausência 

de comprovante de recolhimento de custas. Desta forma, intime-se a parte 

interessada para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher e/ou comprovar o 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de devolução da missiva 

precatória, conforme artigos 388, parágrafo único e 390 da CNGC. 

Aportando aos autos, cumpra-se conforme deprecado, podendo a 

segunda via ou sua cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, 

também, ao Juízo Deprecante, todos os dados pertinentes, para os fins 

cabíveis, solicitando, se for o caso, os documentos faltantes, tudo de 

acordo com o estabelecido na CNGC/MT, itens 2.7.7; 2.7.4; 1.16.1; 7.3.2 e 

7.3.3, respectivamente. Após, devolva-se com as nossas homenagens. 

Às providências. Jaciara/MT, 02 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Intimação 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)

 

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 de 15 dias úteis, 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.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001651-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA CAMOLEZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001651-13.2018.8.11.0010. AUTOR: 

MARIA HELENA CAMOLEZI RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C 

DANO MORAL, que MARIA HELENA CAMOLEZI move em face do BANCO 

ITAÚ – BMG CONSIGNADO S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos, no qual a autora pleiteia também a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Decido. Inicialmente, entendo relevante mencionar que as 

petições iniciais de ações que dizem respeito a financiamento, empréstimo 

ou arrendamento mercantil devem discriminar qual obrigação contratual a 

parte pretende controverter e deve ainda quantificar o valor 

incontroverso, sob pena de dificultar o direito de defesa e tornar o pedido 

genérico. Aliás, o pedido deve ser certo e determinado, nos termos dos 

artigos 322 e 324 do CPC: Art. 322. O pedido deve ser certo. Art. 324. O 

pedido deve ser determinado. Os Requisitos da Petição Inicial estão no 

artigo 319 e no artigo 330. Art. 330. A petição inicial será indeferida 

quando: (...) § 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de 

obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de 

bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, 

dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, 

além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 

2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados. Ora, é sabido que o pedido deve ser certo e determinado, 

entretanto no caso em tela o pedido é claramente genérico. Convém 

ressaltar que o entendimento positivado no Código de Processo Civil há 

muito já vinha sendo adotado por diversos Tribunais que entendem que a 

parte autora deve indicar de forma precisa as cláusulas reputadas 

abusivas, com fulcro no enunciado sumular nº 381 do STJ, que veda a 

revisão de ofício de cláusulas contratuais. Além dos requisitos 

indispensáveis à propositura da petição inicial (CPC, art. 319), outros 

pressupostos de admissibilidade devem ser observados, quais sejam: a) 

juntada dos contratos que se pretende revisar; b) indicação precisa das 

cláusulas contratuais que contenham abusividades; c) explicitação jurídica 

e financeira dos valores incontroversos e depósito do referido montante; 

d) juntada dos comprovantes de depósito das parcelas já quitadas. Nos 

termos da Súmula 381 do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao 

julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” Da 

conjugação dessas normas, extrai-se que as cláusulas devem ser 

precisamente impugnadas pela parte autora, a fim de possibilitar a 

elaboração do cálculo do montante incontroverso, com base nos dados 

constantes no pacto firmado entre os litigantes. Assim, nos termos do 

artigo 321, é o caso de se determinar a emenda da inicial para que a parte 

autora indique com precisão cada cláusula contratual que pretende ver 

revista, com sua devida fundamentação. No que tange ao pedido da 

gratuidade da Justiça sabe-se que estes devem ser deferidos “à pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios” (art. 98, caput, do CPC). Por sua vez, o dispositivo legal 

supracitado deve ser analisado com uma interpretação da Constituição 

Federal, mais precisamente em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê: “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. É evidente, portanto, que o Texto 

Maior dispõe que somente aos que comprovadamente demonstrarem a 

insuficiência de recursos é que o Estado prestará a assistência jurídica 

integral. Com efeito, o advento do novo Estado Constitucional trouxe, como 

era de se esperar, uma nova ordem jurídica e nesse contexto – 
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considerando o que interessa ao caso vertente – aquele que necessita do 

benefício da assistência judiciária gratuita deve prová-lo, sob pena de não 

ter direito ao benefício. Também deve ser ressaltado que o simples 

deferimento do pedido de Justiça gratuita sem a real comprovação de sua 

necessidade pode dar azo para aventura judicial, já que em caso de não 

procedência do pedido a parte não terá nenhum ônus, servindo, na 

verdade, como vacina contra sucumbência. Assim, intime-se a requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a emenda da inicial, 

para que indique com precisão cada cláusula contratual que pretende ver 

revista, conforme acima mencionado, com sua devida fundamentação, 

bem como comprove a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento 

da distribuição e arquivamento do feito, nos termos do § 2º do art. 99, e 

art. 290, ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Jaciara/MT, 02 de agosto de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001072-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANE SEIDENFUS (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 VICTOR COIMBRA DE SOUZA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85856 Nr: 5089-35.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Vistos etc.

Tendo em vista a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº. 

1007720-91.2018.8.11.0000 (Ref: 142), determino a intimação da parte 

autora para que restitua o veículo apreendido à requerida, no prazo 

improrrogável de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais).

Após, aguarde-se o feito em arquivo provisório até o julgamento do AI nº. 

1007720-91.2018.8.11.0000.

Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência.

Às providências.

Jaciara/MT, 01 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88821 Nr: 789-93.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JUNIOR NUNES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Exceção de 

Pré-executividade retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54249 Nr: 2728-50.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a juntada do comprovante de implantação do 

benefício retro, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

a parte autora, para manifestação, conforme despacho retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25843 Nr: 2350-70.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL ROSA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:1662090

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre os cálculos judiciais 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27467 Nr: 1124-93.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:1553487

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre cálculos judiciais 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109674 Nr: 1017-34.2018.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE ORTEGA CAMOLEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo requerido.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema.

Decorrido o prazo, certifique-se e remetam-se os autos com vista à 
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exequente para, em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, bem 

como, anexar o termo de acordo conforme informado no petitório.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 1 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001744-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILTON SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO CARDOSO DA SILVA (RÉU)

KAROLAINE FERREIRA GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001744-73.2018.8.11.0010. AUTOR: 

FRANCILTON SANTANA DA SILVA RÉU: KAROLAINE FERREIRA GOMES, 

ALEXANDRO CARDOSO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DE PATERNIDADE SÓCIOAFETIVO 

proposta por FRACIILTON SANTANA DA SILVA, a favor do menor 

ALEXANDRE GOMES DA SILVA, e em desfavor de KAROLAINE FERREIRA 

GOMES e ALEXANDRO CARDODO DA SILVA, devidamente qualificados. 

Da narrativa da exordial, verifica-se que o réu ALEXANDRO CARDOSO 

DA SILVA ajuizou ação negatória de paternidade, sob nº 

215-36.2018.811.0010 – Código nº 108033, a qual tramita perante à 2ª 

Vara desta Comarca de Jaciara/MT, ação esta que guarda relação com a 

presente demanda, vez que se discute em ambas a paternidade do menor 

ALEXANDRE GOMES DA SILVA. Com a inicial vieram documentos. É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. Verifica-se dos autos de 

Código nº 108033 que, o requerido Alexandro pretende a anulação de 

registro civil de nascimento do menor ALEXANDRE GOMES DA SILVA. 

Assim é que, o presente feito, guarda relação direta com o processo em 

trâmite perante à 2ª Vara, havendo, outrossim, risco de decisões 

conflitantes ou contraditórias se os feitos forem decididos separadamente, 

conforme preceitua o Art. 55, § 3º do CPC. Dessa forma, reconheço a 

conexão entre as ações e determino a remessa dos autos e reunião das 

ações para processamento e julgamento pelo Juízo da 2ª Vara desta 

Comarca, nos termos do Art. 55, § 3º e Art. 59, ambos do CPC, com as 

devidas baixas e anotações no cartório distribuidor. Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 02 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000926-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EDSON CALOU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA (RÉU)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000926-24.2018.8.11.0010. AUTOR: 

SEBASTIAO EDSON CALOU RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT, PREV-JACI 

FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA Vistos e examinados. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA requerido pela parte autora 

em face do Município de Jaciara, devidamente qualificados. O processo 

teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao procedimento 

eleito. Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com 

assinatura conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores 

constituídos – onde requerem a homologação da transação. Vieram os 

autos conclusos. É o que merece registro. DECIDO. Embora a conciliação 

seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário e possa ocorrer a 

qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser compelido(a) a 

homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de validade do 

negócio jurídico. De fato, é facultado ao magistrado recusar a 

homologação, devendo, contudo, explicar os motivos da recusa, 

baseados em razões objetivas e de pronta verificação. No presente caso, 

os termos do acordo assinados pelas partes envolvidas na lide e 

advogados constituídos não se revelam eivados de qualquer vício ou 

questão que inviabilize a homologação da transação por meio da chancela 

judicial. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado entre as partes. Por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, ao arquivo. Às 

providências. Jaciara/MT, 2 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000922-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA RIBEIRO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000922-84.2018.8.11.0010. AUTOR: 

CARINA RIBEIRO TEIXEIRA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA requerido 

pela parte autora em face do Município de Jaciara, devidamente 

qualificados. O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos 

correlatos ao procedimento eleito. Entretanto, adveio minuta de acordo 

perante o CEJUSC com assinatura conjunta de todos os envolvidos - 

partes e procuradores constituídos – onde requerem a homologação da 

transação. Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. DECIDO. 

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico. De fato, é facultado ao magistrado recusar a 

homologação, devendo, contudo, explicar os motivos da recusa, 

baseados em razões objetivas e de pronta verificação. No presente caso, 

os termos do acordo assinados pelas partes envolvidas na lide e 

advogados constituídos não se revelam eivados de qualquer vício ou 

questão que inviabilize a homologação da transação por meio da chancela 

judicial. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado entre as partes. Por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, ao arquivo. Às 

providências. Jaciara/MT, 2 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001167-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DA SILVA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001167-95.2018.8.11.0010. AUTOR: 

LUCIA DA SILVA GOMES RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA requerido 
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pela parte autora em face do Município de Jaciara, devidamente 

qualificados. O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos 

correlatos ao procedimento eleito. Entretanto, adveio minuta de acordo 

perante o CEJUSC com assinatura conjunta de todos os envolvidos - 

partes e procuradores constituídos – onde requerem a homologação da 

transação. Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. DECIDO. 

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico. De fato, é facultado ao magistrado recusar a 

homologação, devendo, contudo, explicar os motivos da recusa, 

baseados em razões objetivas e de pronta verificação. No presente caso, 

os termos do acordo assinados pelas partes envolvidas na lide e 

advogados constituídos não se revelam eivados de qualquer vício ou 

questão que inviabilize a homologação da transação por meio da chancela 

judicial. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado entre as partes. Por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, ao arquivo. Às 

providências. Jaciara/MT, 2 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001619-08.2018.8.11.0010

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:

MAYK JOSIEL COELHO MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001619-08.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MAYK JOSIEL COELHO MACEDO VISTOS ETC, Intime-se o banco 

requerente para manifestar-se acerca do pedido contido no ID 14502546, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara-MT, 02 de agosto de 2018. Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001105-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO MARTINEZ DA COSTA (REQUERIDO)

 

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 BUSCA E APREENSÃO. É O QUE ME 

CUMPRE CERTIFICAR.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53225 Nr: 1782-78.2013.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR GASPAR DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTATO REGIONAL DE JACIARA LTDA, 

ROSELY DE OLIVEIRA MARTINS PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR D' MOURA - OAB:5.681, 

MAURICIO CASTILHO SOARES - OAB:11.464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ALOISIO LUFT - 

OAB:12436/MT, MARCELO EDVINO LUFT - OAB:13265/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados das partes via DJE, para manifestarem-se acerca do retorno 

dos autos da 2ª Instância e requerem o que de direito. É o que cumpre-me 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48000 Nr: 3278-16.2011.811.0010

 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: INEZ CESCONETTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte autora via DJE, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª Instância e requerer o 

que de direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55097 Nr: 3506-20.2013.811.0010

 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: ANGELA MARIA JACOBI REPISO

 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

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação aos 

advogados da parte Requerente via DJE, para, no prezo de 10(dez) dias 

manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª Instância e requerer o 

que de direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 10022 Nr: 578-82.2002.811.0010

 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: LÚCIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA MENDONÇA SILVA 

MOURA - OAB:8570 DF, ADRIANE PEREIRA DE LIMA - OAB:29761, 

BELKISS BRANDAO - OAB:7649 GO, ERONDINO RODRIGUES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:49860 GO

 Certifico e dou fé que, o Recurso de Apelação acostado às fls. 296/316, 

foi protocolado no prazo legal. Assim, faço expedir intimação do advogado 

da parte Autora via DJE, para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32664 Nr: 255-96.2010.811.0010

 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: ZENILDE PINHEIRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU É QUE, nesta data, faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar-se 
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acerca do retorno dos autos da 2ª Instância. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55905 Nr: 377-70.2014.811.0010

 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: DAVID DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTÔNIO COSTA 

MENACHO - OAB:10.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados das partes via DJE, para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos da 2ª Instância e requerer o que entedder de direito. 

É o que cumpre-me certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50488 Nr: 2318-26.2012.811.0010

 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: JAQUESON FIRMO DE FRANÇA GALINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT, JEAN DA COSTA AMARAL - OAB:, JOANY FÁBIA 

PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados das partes via DJE, para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos da 2ª Instância e requerer o que entedder de direito. 

É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55014 Nr: 3437-85.2013.811.0010

 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: BENEDITA EMÍLIA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parte Autora via DJE, para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca do retorno dos autos da 2ª Instância e requerer o que entedder de 

direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 68769 Nr: 11439-73.2015.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWDOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 11439-73.2015.811.0010

Código nº68769

VISTOS ETC,

Leidiane Pereira da Silva ajuizou “Ação de Guarda”, em face de Wesley 

Willian de Oliveira ambos qualificados nos autos.

A parte autora foi devidamente intimada por Oficial de Justiça (ref. 38) 

para dar prosseguimento no feito, conforme decisão de ref. 32, 

quedando-se inerte, como consta na certidão de ref. 39.

É o relatório.

Decido.

É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual.

Portanto, considerando-se que a parte interessada não promoveu os atos 

e diligências necessárias, abandonando a presente causa, é de rigor a 

extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC.

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;

(...)”

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem custas e honorários.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 20 de Julho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107894 Nr: 115-81.2018.811.0010

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 Processo nº 115-81.2018.811.0010

Código 107894

VISTOS ETC,

Diante da impossibilidade de matrícula do adolescente na Escola Milton da 

Costa Ferreira por ter extrapolado a idade escolar limite para a inclusão no 

ensino regular, conforme noticiado às fls. 192/196, OFICIE-SE a escola 

CEJA – Marechal Rondon, determinando a matrícula do adolescente no 

período MATUTINO, tendo em vista que este se encontra matriculado no 

turno noturno.

Cumpram-se as demais determinações contidas na decisão anterior (fl. 

185).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 20 de julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52003 Nr: 572-89.2013.811.0010

 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: RENIR GREGÓRIO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte Requerente via DJE, para, no prazo de 10(dez)dias, 

manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª Instância e requerer o 

que de direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 83877 Nr: 4099-44.2016.811.0010

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 317 de 571



de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGFDO, SFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18850/O, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1456-55.2012.811.0010

Código 49694

Exequente: Bruno Gabriel França de Oliveira, representado por sua 

genitora Sirleia França Cavalcante.

Executado: José Bruno dos Santos Oliveira

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de ref. 24.

Habilitem-se os advogados constituídos e, após, dê-se vistas dos autos 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 25 de julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54924 Nr: 3348-62.2013.811.0010

 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: ALIRICA CESCONETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 CERTIFICO E DOU É QUE, nesta data, faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar-se 

acerca do retorno dos autos da 2ª Instância. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99727 Nr: 5953-39.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILSON FERREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5953-39.2017.811.0010

Código. 99727

VISTOS ETC,

Omni Financeira S/A ajuizou “Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar”, em face de Anilson Ferreira da Cruz, ambos qualificados nos 

autos.

Liminar deferida (ref. 04).

As partes noticiaram a formulação de acordo, onde requerem sua 

homologação judicial, com a suspensão do feito, até o cumprimento do 

acordo (ref 20).

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes são capazes e devidamente 

representadas, estando cumpridas todas as formalidades.

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o presente acordo celebrado entre as partes à ref. 20.

Em consequência, com fundamento nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

de mérito.

Custas e honorários conforme acordado entre as partes.

Considerando que as partes renunciaram o prazo recursal, remetam-se os 

autos ao com as devidas baixas e estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 26 de Julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58546 Nr: 2465-81.2014.811.0010

 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: NILDA CARDOSO DA SILVA, CECDS, ROSIANE 

EMERYK PEREIRA DA SILVA, RVZC, KEVLIN ZAGO E SILVA, GISELDA 

LUCIA ZAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DOS SANTOS GIOVANETTI, AVINER 

MIGUEL SANTOS GALHARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564, RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENEZIO FERREIRA LIMA - 

OAB:OAB/PR-11.763, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 Certifico e dou fé que, os embargos de declaração foram protocolados no 

prazo legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para 

no prazo legal, apresentar impugação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48143 Nr: 3427-12.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX BORGES REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A-FILIAL MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:131436/RJ

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parte executada via DJE para, no prazo de 15(quinze) dias, 

efetuar o depósito do valor remanescente, conforme cálculo de fl. 239, 

nos termos da decisão proferida à fl.234/235 versos. É o que cumpre-me 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53608 Nr: 2135-21.2013.811.0010

 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: LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parte autora via DJE para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª Instância e requerer o 

que de direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 22537 Nr: 1367-08.2007.811.0010

 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: SINDICATO RURAL DE JACIARA, WILMAR LUFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, LEILA RAQUEL 

RUGERI - OAB:6678/MT, MIRIAM MATTIONI - OAB:6678-A/MT, PAULO 
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ROBERTO MOSER - OAB:9.932-B/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:14.705/RS, Vinicius Barnes - OAB:56242/RS

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, o Recursos de Apelação acostado às fls. 

954/977, interposto pela parte Requerente: Sindicato Rural de Jaciara, foi 

protocolado no prazo legal. Assim, faço expedir intimação da parte 

Requerente Wilmar e Luft e Requerido Banco John Deere s/a, para 

querendo, no prazo legal, apresentar Contrarrazões. É o que cumpre-me 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 21279 Nr: 59-34.2007.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENEI DE ALMEIDA

 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: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, a parte Executada apresentou Exceção de 

Pré-Executividade de fls.227/242. Assim, faço expedir intimação do 

advogado da parte autora via DJE, para no prazo legal, impugnar a 

Exceção de Pre-Executividade. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 25794 Nr: 2284-90.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELEIRO PRÉ-MOLDADOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:45.769

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parte Devedora via DJE para, no prazo de 15(quinze) dias, 

pagar a quantia devida descrita nos cálculos de fls. 168/171, nos termos 

da decisão proferida às fls. 173/173 versos. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 28505 Nr: 1716-40.2009.811.0010

 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: TEREZINHA SCHIMOLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, a Exceção de Pré-Executividade acostada às 

fls. 176/187, foi protocolada no prazo legal. Assim, faço expedir intimação 

ao advogado da parte autora via DJE para, no prazo legal, responder a 

exceção e requer o que de direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34169 Nr: 1726-50.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Pedro Lopes dos Santos, GILBERTO LOPES 

DOS SANTOS, GILMAR LOPES DOS SANTOS, VALDETE RODRIGUES DOS 

SANTOS, SANTOS LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado dos Exequentes via DJE para, no prazo de 05(cinco) dias 

atualizar o crédito exequendo, nos termos da decisão de fl. 84. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49411 Nr: 1154-26.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDA LOURENÇA DA SILVA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11.156/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do ofício de fls. 108/109 e 

requerer o que direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48446 Nr: 96-85.2012.811.0010

 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): RICARDO ROVERSI, GENESIA FELIX ROVERSI, 

RONALDO ROVERSI, MAURÍCIO ROVERSI, ROSA HELENA CESNIQUE 

ROVERSI, ONDINA ALVES DA SILVA ROVERSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 Certifico e dou fé que, fora designado para o dia 24/10/2016 às 13h30min 

horas audiência de conciliação, no Edifício do Fórum local perante a sala 

do Centro Judiciário de Solução de conflitos e cidadania de Jaciara-MT 

(CEJUSC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56355 Nr: 776-02.2014.811.0010

 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: MARIA SALVADORA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para CONDENAR o MUNICÍPIO DE JACIARA ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de 

março de 1994, no percentual de ATÉ 11,98% (onze inteiros e noventa e 

oito décimos por cento), a ser apurado em liquidação da sentença por 

arbitramento, que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela 

parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias 

(terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou 

benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar 

definitivamente nos vencimentos da requerente referido percentual.Em 

relação às diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo 

INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano 

a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da 

Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não 

houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, 

deverá ser aplicada tal regramento. Sem custas por ser o requerido isento 

de acordo com a CNGC e o Provimento 27/04-CM. Condeno o requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil 
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reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 100204 Nr: 6245-24.2017.811.0010

 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: ALEXANDRE JOÃO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6245-24.2017.811.0010

Código 100204

VISTOS ETC.,

Intime-se a Srª Perita para, no prazo de 10 (dez) dias, responder as 

questões suscitadas pelo autor à ref. 16.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 02 de agosto de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001168-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WALTDISNEY JESUS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001168-80.2018.8.11.0010. AUTOR: 

WALTDISNEY JESUS DE SOUZA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT 

JACIARA, 2 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001177-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO DELMADI DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001177-42.2018.8.11.0010. AUTOR: 

MARIA SOCORRO DELMADI DE SOUZA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT, 

PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA JACIARA, 

2 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001387-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001387-93.2018.8.11.0010. AUTOR: 

MARIA AILI FERREIRA DE MELO RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT 

JACIARA, 2 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001386-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO GIL DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001386-11.2018.8.11.0010. AUTOR: 

SANDRO GIL DE ARRUDA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT JACIARA, 2 

de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 54494 Nr: 2947-63.2013.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR FERNANDES LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Vistos.

 Trata-se de ação penal instaurada em face de VALDEMIR FERNANDES 

LACERDA pela prática dos delitos previstos nos artigos 306, § 1°, I e II, § 

2° e 304, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo (fls. 

93).

O representante do Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da 

extinção da punibilidade de VALDEMIR FERNANDES LACERDA (fls. 104).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao representante do 

Ministério Público diante da certidão de fls. 103, o qual demonstra que o 

acusado VALDEMIR FERNANDES LACERDA conferiu integral cumprimento 

às condições estabelecidas, bem como que até a presente data não 

houve revogação da suspensão condicional do processo.

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de VALDEMIR FERNANDES LACERDA, 

devidamente qualificado nos autos, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei 

Federal n° 9.099/95.

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

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 34401 Nr: 1957-77.2010.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CHAVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nazareh de Fátima Paiva 

Nunes Paé Lima - OAB:12.204/MA, Sezostris Francisco Paé Lima - 

OAB:3.017 - MA

 Vistos.

 Trata-se de ação penal instaurada em face de JOSÉ CARLOS CHAVES 

BATISTA pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código 

Penal.
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O acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo (fls. 

80).

O representante do Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da 

extinção da punibilidade de JOSÉ CARLOS CHAVES (fls. 92).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao representante do 

Ministério Público diante da certidão de fls. 91, o qual demonstra que o 

acusado JOSÉ CARLOS CHAVES conferiu integral cumprimento às 

condições estabelecidas, bem como que até a presente data não houve 

revogação da suspensão condicional do processo.

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ CARLOS CHAVES, devidamente 

qualificado nos autos, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei Federal n° 

9.099/95.

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

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 59900 Nr: 3253-95.2014.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Vistos.

Ante o pedido formulado pelo Ministério Público (ref. 41), intime-se a 

defesa do acusado EVERTON SANTOS DA SILVA para que informe o 

atual endereço do réu.

 Após, voltem-me os autos conclusos para analise do pedido Ministerial.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 70652 Nr: 12089-23.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MARTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 Certifico e dou fé que procedo a intimação do Dr. Jairo João Pasqualotto, 

advogado constituído pelo denunciado Marcio Martelli, da sentença a 

seguir transcrita:

“Vistos.

 Trata-se de ação penal instaurada em face de MÁRCIO MARTELLI pela 

prática do delito previsto no artigo 306, do Código de Transito Brasileiro.

O acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo (ref. 

50).

O representante do Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da 

extinção da punibilidade de MÁRCIO MARTELLI (ref. 80).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao representante do 

Ministério Público diante da certidão apresentada nos autos (ref. 74), o 

qual demonstra que o acusado MÁRCIO MARTELLI conferiu integral 

cumprimento às condições estabelecidas, bem como que até a presente 

data não houve revogação da suspensão condicional do processo.

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de MÁRCIO MARTELLI, qualificado nos autos, 

nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei Federal n° 9.099/95.

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

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.”

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001650-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JUNIOR NUNES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Erro de intepretação na linha: ' Nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr 

(.ª) Advogado: #{processoTrfHome.advogadoEnderecoPoloAtivoStr} e 

Intimação/Citação do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #

{processoTrfHome.advogadoEnderecoPoloPassivoStr}, para comparecer 

a  a u d i ê n c i a  d e  C O N C I L I A Ç Ã O  n o  d i a  #

{processoTrfHome.processoAudienciaListStr} , devendo avisar aos (a) 

seus (a) cliente, através de seu i. patrono . O não comparecimento do 

Promovente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais, bem como se for A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA) e o não comparecimento do Promovido importará em revelia, 

reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano; Comparecendo a parte promovida 

(ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia . Nada mais. ': Error Parsing: Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte Promovente, 

através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: #

{processoTrfHome.advogadoEnderecoPoloAtivoStr} e Intimação/Citação 

do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #

{processoTrfHome.advogadoEnderecoPoloPassivoStr}, para comparecer 

a  a u d i ê n c i a  d e  C O N C I L I A Ç Ã O  n o  d i a  #

{processoTrfHome.processoAudienciaListStr} , devendo avisar aos (a) 

seus (a) cliente, através de seu i. patrono . O não comparecimento do 

Promovente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais, bem como se for A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA) e o não comparecimento do Promovido importará em revelia, 

reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano; Comparecendo a parte promovida 

(ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia . Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001650-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JUNIOR NUNES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)
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Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB: MT3188/O 

Endereço: desconhecido Advogado: CASSIO MASSARIOL CARDOSO 

OAB: MT22308/O Endereço: GALERIA GG, SALA 611, RUA TREZE DE 

JUNHO 207, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-901 e 

Intimação/Citação do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) 

Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB: MT0011065S-A 

Endereço: RUA BERNARDO GUIMARÃES, 245, - ATÉ 699/700, 

FUNCIONÁRIOS, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30140-080 , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/09/2018 Hora: 

08:50 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes, através de seu i. patrono 

. O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA)) e do Promovido importará em 

revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano. Comparecendo a parte promovida 

(ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia. Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO AFONSO TEIXEIRA OAB - MG104902-O (ADVOGADO)

YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO OAB - MG115670 (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000294-95.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 2 de agosto de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000361-94.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA FRANCISCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para retirar a certidão de crédito que encontra-se 

arquivada nesta secretaria. Posto isto encmainho os autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001769-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA EUREKA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MAURO 

BOSCO CABRAL OAB: MT0008878A-B Endereço: desconhecido 

Advogado: CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB: MT22657/O Endereço: 

RUA LUMA, 1232, SÃO SEBASTIÃO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/09/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-30.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIRA TELES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE BASILIO DA SILVA OAB - MT0019029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000024-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PIMENTEL PRADO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado pela autora. Posto isto, 

nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000973-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INES BERNARDES CORDEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 14323561 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000928-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INES BERNARDES CORDEIRO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 14323738 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000202-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO COSTA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000202-20.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FRANCISCO COSTA DE SOUSA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido 

de cumprimento de sentença. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, 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 intimação nos moldes do artigo 

513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se 

incluindo a 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. 4 – O devedor 

poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do 

termo de penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 

52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado 

o interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 – 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. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 8 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000681-47.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000681-47.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ELIETE DE SOUZA BARROS 

EXECUTADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA VISTOS, ETC. 1 – 

Defiro o pedido de cumprimento de sentença. 2 – Intime-se o devedor, por 

meio de seu Patrono, via DJE, 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 intimação nos moldes 

do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, 

atualize-se incluindo a 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. 4 – 

O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a 

penhora, deverá ser certificado o interesse da parte executada em 

comparecer à audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, 

designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. 

6 – 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. 7 – Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000329-89.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BEVILAQUA BANDIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000329-89.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: BRUNO BEVILAQUA BANDIERI 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Retifique-se a autuação do feito invertendo os sujeitos dos 

pólos. Manifeste-se a Telefonica Brasil S.A. sobre o pedido - id. 14499076, 

requerendo o que de direito em termos de prosseguimento, sob pena de 

arquivamento. Decorrido o prazo de dez dias sem resposta, arquivem-se 

com as baixas e anotações devidas. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-46.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GENEZIO DARI NITSCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOLY SCHON (REQUERIDO)

ROSMARY BUSTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENIS THOMAZ RODRIGUES OAB - MT17096/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000209-46.2017.8.11.0010. REQUERENTE: GENEZIO DARI NITSCHE 

REQUERIDO: LOLY SCHON, ROSMARY BUSTO Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente a se manifestar sobre o interesse na designação de 

audiência para tentativa de conciliação, conforme requerido, no prazo de 

dez dias. Decorrido o prazo sem resposta, seja designado ato conforme 

pauta da conciliadora. Sendo negativa a resposta, deverá a parte 

exequente requerer medida que entender cabível no mesmo prazo. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001660-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN SIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001660-72.2018.8.11.0010. REQUERENTE: WESLEN SIRINO REQUERIDO: 

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. 

1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência 

de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à 

conclusão de que deve ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada 

exige, além da comprovação do “perigo de dano”, fundamentos relevantes 

apoiados em provas idôneas capazes de demonstrar convincente 

probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. 

Destaca-se, ainda, orientação emanada do e. STJ sobre o tema: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF 

ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 

1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Aliás, caso houvesse cancelamento de um 

protesto legalmente consumado, tal procedimento poderia gerar um clima 

de insegurança jurídica e implicar efeitos de difícil reversão, encontrando 

óbice no art. 300, § 2º, do CPC. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010382-78.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FRANCISCO BRASILEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMA FERRAZ PEREIRA OAB - MT0018621A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010382-78.2015.8.11.0010. REQUERENTE: CELIO FRANCISCO 

BRASILEIRO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de 

recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001148-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001148-26.2017.8.11.0010. REQUERENTE: GIOVANI BIANCHI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Considerando o teor do ofício Circular nº. 341/2013-CSC da 

Corregedoria Geral de Justiça/TJMT, que recomendou aos magistrados a 

efetiva análise do pedido de gratuidade antes do deferimento e, por 

visualizar no feito elementos que evidenciam a falta de pressupostos 

legais para o deferimento da justiça gratuita, considerando, neste aspecto, 

a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência 

apresentada, DETERMINO a parte postulante que, no prazo de cinco dias, 

apresente provas concretas acerca da impossibilidade financeira para 

arcar com as custas processuais ou recolha o preparo recursal, nos 

termos do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, sob pena de deserção. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000230-56.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000230-56.2016.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA PEREIRA DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Defiro o levantamento 

dos valores depositados nos autos. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ. 

de 03/05/2018, intime-se a parte contrária sobre o levantamento de 

depósito judicial a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois 

dias. Decorrido o prazo sem resposta, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. Após, conclusos para penhora on line. Intimem-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000241-17.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA PEREIRA GONCALVES 

REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos. Indefiro 

o pedido para isenção das penas impostas em decorrência da litigância de 

má-fé, tendo em vista que a concessão da gratuidade não isenta a parte 

beneficiária de, ao final do processo, pagar tais penalidades. Sobre o 

tema: FONAJE, Enunciado n.º 114 – A gratuidade da justiça não abrange o 

valor devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São 

Paulo/SP). C.N.G.C., art. 949 - As custas processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis serão calculadas conforme tabela de custas do foro 

judicial, devidas nas seguintes hipóteses: (...) III - quando reconhecida a 

litigância de má-fé, no processo de conhecimento e/ou execução; (...). 

Cumpra-se na íntegra a sentença. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000097-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR PRADO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000097-43.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: JILMAR PRADO RODRIGUES 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido 

de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, 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 intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a 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. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – 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. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000037-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK RICARDO DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000037-70.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: PATRICK RICARDO DA ROCHA VISTOS, ETC. 1 – 

Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, 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 intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não 

pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a 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. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o 

interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 – 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. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 8 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000323-82.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARILIANE ALMEIDA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES (EXECUTADO)

ARILIANE ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000323-82.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: BERTONI DARI NITSCHE 

EXECUTADO: ARILIANE ALMEIDA SILVA & CIA LTDA - ME, EDEMILSON 

CARLOS SILVA TERRES, ARILIANE ALMEIDA SILVA Vistos, etc. Concedo 

o prazo pretendido pela parte exequente, a contar do protocolo do pedido 

- id. 13875570. Decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente em 

termos de prosseguimento, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000539-43.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER DE SENA SILVA (EXECUTADO)

ESTER DE SENA SILVA 00179931130 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000539-43.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

EXECUTADO: ESTER DE SENA SILVA 00179931130, ESTER DE SENA 

SILVA Vistos, etc. Oficie-se a financiadora do veículo, nos termos da 

determinação - id. 13374952. DEFIRO o pleito para intimação da parte 

executada a fim de que indique a localização do bem para penhora, sob 

pena de aplicação de multa por descumprimento, nos termos do art. 774, 

parágrafo único, do CPC. Ato contínuo, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação. Fica desde já a parte exequente nomeada como depositária fiel 
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do bem e responsável pelos encargos legais, até determinação ulterior. 

Após a lavratura do termo ou do auto de penhora, deverá ser certificado o 

interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação entre as partes. Sendo o caso, designe-se a audiência, 

conforme determina o art. 53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado 

n.º 71 do FONAJE, oportunidade em que a parte executada poderá se 

opor à penhora. Sem prejuízo, determino a avaliação do bem, devendo o 

Sr. Oficial de Justiça cumprir as determinações contidas no art. 872 do 

CPC. Com a juntada do auto de avaliação, intimem-se as partes para que 

se manifestem da avaliação no prazo de cinco dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GEVANDINO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/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)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000181-44.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

JACIARA, 2 de agosto de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010382-78.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FRANCISCO BRASILEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMA FERRAZ PEREIRA OAB - MT0018621A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

8010382-78.2015.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

JACIARA, 2 de agosto de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 72033 Nr: 12548-25.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTONI DARI NITSCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NISTCHE - 

OAB:267016-SP, EDNELSON ZULIANI BELLO - OAB:2532/A

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia, e, por 

conseqüência, ABSOLVO o réu BERTONI DARI NITCHE, do crime tipificado 

no artigo 331, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso II, V, VI 

(parte final) e VII, do Código de Processo Penal.Comunique-se aos órgãos 

de praxe, inclusive os institutos de identificação, bem como à POLITEC e 

ao INFOSEG.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, promovendo-se 

as baixas e anotações devidas.Sem custas.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001659-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN SIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001659-87.2018.8.11.0010. REQUERENTE: WESLEN SIRINO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação do 

“perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação 

emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Aliás, caso houvesse cancelamento de um 

protesto legalmente consumado, tal procedimento poderia gerar um clima 

de insegurança jurídica e implicar efeitos de difícil reversão, encontrando 

óbice no art. 300, § 2º, do CPC. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001658-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN SIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001658-05.2018.8.11.0010. REQUERENTE: WESLEN SIRINO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação do 

“perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação 

emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Aliás, caso houvesse cancelamento de um 

protesto legalmente consumado, tal procedimento poderia gerar um clima 

de insegurança jurídica e implicar efeitos de difícil reversão, encontrando 

óbice no art. 300, § 2º, do CPC. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001657-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN SIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001657-20.2018.8.11.0010. REQUERENTE: WESLEN SIRINO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação do 

“perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação 

emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Aliás, caso houvesse cancelamento de um 

protesto legalmente consumado, tal procedimento poderia gerar um clima 

de insegurança jurídica e implicar efeitos de difícil reversão, encontrando 

óbice no art. 300, § 2º, do CPC. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GEVANDINO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000181-44.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GEVANDINO DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser 

desprovida de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000394-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILDA MENDES FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000394-84.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ROZILDA MENDES FERNANDES 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Cuida-se de execução de sentença que fixou multa pelo 

descumprimento da obrigação de fazer. Relatório minucioso dispensado 

nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Observa-se que o presente feito 

tramita de forma irregular ante a ausência de pressuposto processual, 

qual seja, título executivo exigível. É que todas as parcelas devidas foram 

pagas nos autos principais (n.º 1000526-78.2018.8.11.0010), conforme 

demonstrado pela parte executada. Na verdade, como se observa, foram 

depositados voluntariamente pela parte executada R$ 11.359,20 (onze mil, 

trezentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), dos quais R$ 

7.951,44 (sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro 

centavos) foram levantados em favor da parte exequente e R$ 3.407,76 

(três mil, quatrocentos e sete reais e setenta e seis centavos) por seu 

advogado. Ainda, pode-se notar que deste valor, R$ 10.855,39 (dez mil, 

oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos) 

correspondiam à indenização por danos morais e, R$ 503,81 (quinhentos 

e três reais e oitenta e um centavos) foram depositados justamente para 

quitação da multa cominatória fixada ao descumprimento, ora exequenda, 

fatos incontroversos, tanto naqueles autos, quanto nos presentes, apesar 

dos reiterados pedidos da parte exequente pelo prosseguimento da 

execução. Vale destacar, ainda, que os autos principais foram extintos em 

razão da satisfação integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. Logo, por se tratar de matéria de ordem pública, cujo principal 

atributo é poder ser apreciada em qualquer fase processual, quer por 

provocação da parte, quer de ofício, deve o presente feito ser extinto. Isto 

posto, DECLARO a parte exequente carecedora de ação executiva por 

ausência de título líquido, certo e exigível. Nesse passo, JULGO EXTINTO o 

processo com base no art. 485, IV, do CPC. Sem custas (arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). Deixo de condenar a parte exequente as penas por 

litigância de má-fé, por não visualizar hipótese prevista no art. 80, do CPC. 

Aplicação da Súmula 159 do STF. Publique-se. Intimem-se. Com o trânsito 

em julgado. Arquive-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001543-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001543-81.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: JANAINA DA SILVA OLIVEIRA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. As partes noticiam a realização de acordo, requerendo sua 

homologação e a suspensão do processo pelo prazo previsto para 

cumprimento. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Indefiro, entretanto, o pleito de 

sobrestamento da ação para cumprimento da obrigação, vez que impróprio 

ao rito deste Juizado especial e aos princípios que o regem. No caso de 

descumprimento, poderá a parte interessada utilizar a via adequada. 

Sejam canceladas audiências porventura designadas nos autos. Dê-se 

baixa em eventuais gravames. Sem custas ou despesas processuais (art. 

54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001545-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEUZILAINE PIRES SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001545-51.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: LEUZILAINE PIRES SOUZA DA SILVA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. As partes noticiam a realização de acordo, requerendo sua 

homologação e a suspensão do processo pelo prazo previsto para 

cumprimento. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Indefiro, entretanto, o pleito de 

sobrestamento da ação para cumprimento da obrigação, vez que impróprio 

ao rito deste Juizado especial e aos princípios que o regem. No caso de 

descumprimento, poderá a parte interessada utilizar a via adequada. 

Sejam canceladas audiências porventura designadas nos autos. Dê-se 

baixa em eventuais gravames. Sem custas ou despesas processuais (art. 

54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001671-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARVALHO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001671-04.2018.8.11.0010. REQUERENTE: PATRICIA CARVALHO 

SOARES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Manifesta a parte postulante 

o desinteresse pelo prosseguimento da presente demanda judicial. Sem 

delongas, HOMOLOGO o pedido de desistência para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo 

diploma. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88021 Nr: 659-79.2017.811.0018

 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: Berenice Cabreiras da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).INTIMEM-SE ambas as partes para fins e prazos 

do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.Providencie-se o necessário para a 

realização do ato.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 60574 Nr: 3182-06.2013.811.0018

 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: Retificadora Juara Ltda - ME, Lucineide Dias Saporski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayflan Douglas de Oliveira Mark

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedi o cadastro do patrono da parte autora, conforme 

requerido às folhas 98/99. Ante o exposto, promovo a intimação do mesmo 

acerca do despacho de folha 85.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62079 Nr: 4710-75.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rute Acioli dos Santos Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação às fls. 77, nomeio a Dra. Eliane Fuhr, 

OAB/MT 19109, para atuar como advogado (a) dativo (a) da parte 

requerida, para apresentação das alegações finais, e demais atos 

processuais que se fizerem necessários.

Deixo para arbitrar os honorários ao final do processo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 76831 Nr: 628-93.2016.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA, JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA NAZARÉ ALVES, Cpf: 

27561313187, Rg: 682854-0, Filiação: João Leite da Silva e de Maria das 

Graças da Silva, data de nascimento: 25/02/1963, brasileiro(a), natural de 

Vila Rica do Ivaí-PR, divorciado(a), do lar/embaladeira, Telefone (66) 

9692-4858 e atualmente em local incerto e não sabido JUÍZO D. COM. DE 

JUARA-MT., CNPJ: 00111597000141. 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 disso JULGO PROCEDENTE o presente pedido, e 

conseqüentemente, decreto a interdição de ANDRÉ ALVES, qualificado 

nos autos, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, II do Código Civil e, de acordo 

com o artigo 1.775, “caput”, do mesmo dispositivo legal, nomeio-lhe 

Curador na pessoa de sua genitora, a Sra. MARIA NAZARÉ ALVES, 

igualmente qualificada nos autos, para representar o interditando em todos 

os atos da sua vida civil.Expeça-se mandado de inscrição no Registro 

Civil, na forma do artigo 775, §3°, do Novo Código de Processo Civil e 9º, III 

do Código Civil, e publique-se pela imprensa local e pelo órgão oficial por 

03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do interditando, da curadora e a causa da interdição. Sem custas. 

Expeça-se certidão de cobrança na importância de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) em favor do perito nomeado por este Juízo a ser 

pago pelo Estado de Mato Grosso, intimando-se o perito desta 

decisão.P.R.I.Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedam-se às 

anotações de estilo e arquivem-se.Comunique-se o Tribunal Regional 

Eleitoral para que sejam tomadas as medidas pertinentes, na forma do art. 

15, inciso II, da Constituição Federal.Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública.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, Geisilaine Barbosa de 

Souza Oliveira, digitei.

Juara, 04 de julho de 2018

Elaine Cristina Gazetta Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000668-87.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA ATO ORDINATÓRIO ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar Patrono da parte autora que 

junte aos autos comprovante de pagamento de diligencia para 

cumprimento do mandado, no prazo legal. JUARA, 2 de agosto de 2018. 

SUELI APARECIDA MILESKI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000638-52.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

V. CARLOS DE LIMA E CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT0010110A (ADVOGADO)

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT0003549A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000638-52.2018.8.11.0018. AUTOR: V. CARLOS DE 

LIMA E CIA LTDA - EPP RÉU: BANCO DO BRASIL S.A D E C I S Ã O 

INDEFIRO o pedido de AJG, e explico: A declaração de pobreza, 

estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante 

outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, 

cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, não há nos autos 

qualquer indício de situação de hipossuficiência ou comprovação de 

impossibilidade do autor de arcar com as despesas processuais, o que 

afasta a presunção de pobreza. A parte interessada não trouxe 

documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as 

custas, despesas processuais e sucumbência, o que facilmente poderia 

ser obtido com a juntada de documentos, como cópia da última declaração 

do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, bem 

como cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge. Pelo contrário, o que se denota da 

exordial é que no mínimo a parte autora possui bens e patrimônio que 

possibilitaram inclusive a confecção deste tipo de contrato. Outrossim, 

sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente 

tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que 

indubitavelmente lesam o erário, sendo imperioso o indeferimento de 

pedidos de justiça gratuita quando o pseudo beneficiário não comprova 

sua situação de hipossuficiência. É relevante consignar que, 
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independentemente da comprovação – ainda que mínima – da pobreza do 

requerente, o que, por si só já demandaria a negativa dos benefícios da 

assistência judiciária, não se pode ignorar que a natureza do pleito aqui 

declinado demonstra, por um robusto conjunto indiciário, que a demanda 

não cinge-se ao pedido de alguém que não detém condições financeiras 

razoáveis. Portanto, conclui-se que os valores envolvidos na lide, dão 

conta de que a parte possui recursos financeiros suficientes para arcar 

com as referidas custas e taxas, motivo pelo qual indefiro sua gratuidade. 

De outro lado, o autor pugna pelo pagamento das custas ao final do 

processo. Pois bem. O pedido de pagamento ao final do processo também 

não merece acolhimento, pois é vedado pela CNGC, bem como o CPC, que 

permite somente o parcelamento das custas iniciais (art. 98, §6º do CPC). 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro a gratuidade da justiça a parte 

autora, bem como o pedido de pagamento de custas ao final do processo. 

Desde já defiro o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) vezes. 

Caso haja parcelamento das custas, 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. Sendo assim, intime-se a parte autora para recolher as 

custas e taxas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

JUARA, 25 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 32701 Nr: 619-78.2009.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. K. Violada Comercio EPP-, Anderson Luis Violada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 23ª Ciretran de Juara-MT., DETRAN 

(Departamento Estadual de Transito de MT.), Sebastião Bueno Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fabio Alves Donizeti - OAB:12.674, Silvio Luiz de 

Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Mário Marcio de Lara Soriano - OAB:3.946-MT

 Intimar Patrono das Partes para manifestação necessaria tendo em vista o 

retorno dos autos de Instancia Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43569 Nr: 680-31.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eraldo Francisco Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, para providências necessárias quanto a 

juntada do ofício fl.134, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60845 Nr: 3459-22.2013.811.0018

 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: Vanessa Marchy da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Eldorado Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 5.985

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, por previsão legal expressa, indefiro o 

pedido de parcelamento da condenação nesta fase processual e 

determino:a) Intime-se o executado, por seu patrono, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor remanescente indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, (art. 523, caput do 

CPC), descontando-se os valores já depositados judicialmente;b)Fica a 

parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 

523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, a 

presente, nos próprios autos, sua impugnação.c)Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de honorários 

advocatícios de dez por cento (10%).d) Expeça-se alvará para 

levantamento dos valores já depositados nos autos, devendo ser 

observada a conta bancária indicada pela exequente;e)Por fim, intime-se o 

exequente para pugnar o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias, notadamente quanto a satisfação do débito pretendido.Após, 

concluso para deliberação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35851 Nr: 16-68.2010.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Brando dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Marcos Vinicius Lucca Boligon - OAB:12099, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8184-A

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Recebo o cumprimento de sentença em todos seus termos.

Altere-se o registro dos autos.

Intime-se a parte executada na pessoa de seus patronos para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

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

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 13549 Nr: 1965-40.2004.811.0018

 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: Sabino Canhete

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzetti 

- OAB:230443/SP

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a manifestação de fl.222-v, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64885 Nr: 2156-36.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste no presente feito, 

tendo em vista o retorno do mesmo de Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35902 Nr: 67-79.2010.811.0018

 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: Delcirio Luiz Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedente o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do NCPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42413 Nr: 2842-33.2011.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carbonizadora Vegetal do Vale do Arinos Ltda, 

Jose Roberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, efetue-se buscas nos convênios firmados pela CGJ/MT, 

visando descortinar o endereço da parte executada.

 Se for encontrado novo endereço da parte executada, cite-se via oficial 

de justiça.

Acaso encontrado endereço idêntico aos já infrutíferos dos autos ou não 

encontrado nenhum endereço, desde já, defiro o pedido de f. 74. Dessa 

forma, deverá a executada ser citada por edital para pagar a dívida, 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados 

no patamar de dez por cento (10%), no prazo de 03 (três) dias, a contar 

da citação.

Decorrido o prazo de defesa, com ou sem manifestação, abra-se vista à 

parte adversa para manifestação, por 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64909 Nr: 2180-64.2014.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marta Ola Prestes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 DECISÃO

 Diante do acórdão de fls. 73/78, recebo a liquidação de sentença por 

arbitramento, nos termos do artigo 509, I do CPC.

Intime-se o requerido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

parecer e documentos elucidativos de modo a concordar ou discordar dos 

cálculos apresentados pelos requerentes (art. 510 do CPC).

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e volte-me 

concluso para deliberação.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 23653 Nr: 1666-58.2007.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Fernando Roggenbach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Ricardo Borba Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta por LUIZ FERNANDO 

ROGGENBACH em face de CELSO RICARDO BORBA AZOIA, ambos 

qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento a parte exequente informa que o executado 

cumpriu a obrigação pactuada, requerendo a extinção do feito (f. 420).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já cumpriu a obrigação 

firmada, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 26700 Nr: 4684-87.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edena Aguirre Seibel, Helio Antonio Seibel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de processo de execução, movida por BANCO BRADESCO S/A, 

em face de EDENA AGUIRRE SEIBEL e HELIO ANTONIO SEIBEL, 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro a parte exequente foi intimada para manifestar nos 

autos (f. 85), com reiteração da intimação às fls. 89 e mantendo-se inerte 

(f. 92).

É o sucinto relatório.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o 

seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do 

mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de 

providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da 

máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação 

jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do NCPC.

Custas pela parte exequente.

 Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 

de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61199 Nr: 3815-17.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Macedo Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 
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- OAB:8.123PR/16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8.123PR/16691-A

 DECISÃO

DEFIRO o pleito de fls. 118.

Escoado o prazo de suspensão do feito, intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 37882 Nr: 1918-56.2010.811.0018

 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: Vera Lucia de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste no presente feito, 

tendo em vista o retorno do mesmo de Instância Superior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64968 Nr: 2234-30.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armônica Junklaus Ferro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Trata-se de execução por quantia certa em que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO move em desfavor de ARMONICA 

JUNKLAUS FERRO, qualificados nos autos.

O executado foi citado para pagamento do débito, não pagou e teve 

valores bloqueados em sua conta bancária (f. 145) e, apresentou 

exceção de pré-executividade (fls.147/158), alegando inexigibilidade do 

título executivo judicial, uma vez que o TAC homologado não foi 

descumprido, inexigibilidade do título por se tratar de mora ex persona, 

ausência de termo certo e carência da ação, requerendo o acolhimento 

dos pleitos para determinar o desbloqueio dos valores penhorados.

A parte exequente apresentou impugnação às fls. 163/165, refutando as 

alegações da executada.

É o relatório. Decido.

Da análise das alegações do excipiente, entendo que a exceção de 

pré-executividade merece ser rejeitada. Explico.

A Exceção de Pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como 

forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão 

viciada ou inexistente.

Segundo Maria Helena Diniz, in Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, 

pág. 450, temos que exceção de pré-executividade é :

“Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da 

execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de 

embargos do devedor. Essa Exceção só pode ser relativa à matéria 

suscetível de conhecimento ex officio ou à evidente nulidade do título, 

independente de contraditório ou dilação probatória.”

 Com efeito, a exceção de pré-executividade é cabível quanto o vício 

apontado for flagrante, detectável em decorrência da mera análise 

superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o 

conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que 

poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que 

não demandem dilação probatória.

 O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto 

que em julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, 

com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, definiu:

“A exceção de pré-executividade é cabível quando ofendidos 

simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem 

formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível 

de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão 

possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ REsp 

1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki)

Na hipótese em exame, a exceção de pré-executividade não deve 

prosperar, pois os tópicos elencados pelo excipiente, isto é, inexigibilidade 

do título pelo cumprimento da cláusula 4ª e 5ª do TAC, são matérias 

totalmente descabidas em sede de exceção de pré-executividade, já que 

tratam-se de assuntos que exigem à dilação probatória, pois não restaram 

demonstradas nos autos tais assertivas, a meu ver, não passando de 

meras conjecturas do devedor/excipiente.

 Repito. A Exceção de Pré-Executividade tem cabimento, conforme 

reiterada jurisprudência pátria, para as hipóteses especialíssimas e 

restritas da flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, ou, 

ainda, quando ausentes os pressupostos processuais e/ou as condições 

da ação, também quanto à prescrição, desde que a prova esteja 

pré-constituída nos autos e, definitivamente, este não é o caso em tela.

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e vislumbrando que os elementos 

constantes dos autos são suficientes ao prosseguimento da execução e 

presentes as condições do artigo 783 do CPC, REJEITO a presente 

Exceção de Pré-executividade oposta por ARMONICA JUNKLAUS FERRO 

e julgo-as improcedentes, por consequência, determino o regular 

prosseguimento da execução, até final e integral satisfação da dívida 

exequenda.

 Deixo de condenar os excipientes/executados no pagamento de custas e 

honorários por serem incabíveis na espécie.

Outrossim, intime-se o Exequente para dar prosseguimento ao feito, 

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

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63224 Nr: 656-32.2014.811.0018

 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: Silmara Assis da Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste no presente feito, 

tendo em vista o retorno do mesmo de Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34530 Nr: 2128-44.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Conceição França

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Marcos - 

OAB:132018/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc,

Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, visando suprir suposta omissão 

na sentença de fls. 165, eis que extinguiu o feito sem resolução do mérito 

e nada deliberou quanto a implantação do benefício, requerendo a 

modificação da sentença para determinar que a cessação do pagamento 

do beneficio a parte autora.

Pois bem, primeiramente conheço dos embargos de declaração, eis que 

tempestivos.

No mérito, acolho as alegações da parte embargante, para sanar a 

omissão apontada na sentença de fls. 165, passando a constar o seguinte 

dispositivo:

“FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do NCPC.

Sem custas e honorários ante a gratuidade da justiça (fl. 40).

REVOGO a antecipação dos efeitos da tutela, e determino que oficie-se o 

INSS para cessar imediatamente o pagamento de beneficio em favor da 

parte autora.

Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 
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de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.”

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36090 Nr: 254-87.2010.811.0018

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair dos Santos de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Diante da certidão de fls. 119, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciando os 

meios necessários (diligência) para intimação do requerido quanto a 

sentença de fls. 110/111.

Decorrido o prazo, certifique-se e havendo inercia volte-me concluso. 

Caso contrário, cumpra-se a decisão de fls. 118.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35957 Nr: 121-45.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Aparecido Guideli, Maria Ivone Guideli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Flávio Marins - 

OAB:20055/PR

 Intimar o patrono da parte autora para manifestar quanto a devolução da 

Carta Precatória fl.264/328, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42915 Nr: 29-96.2012.811.0018

 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: Marcelo B. Lopes-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 DESPACHO

DEFIRO o pleito de fls. 191/192.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados nos autos.

Após, intime-se o exequente para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto a quitação integral do débito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 30980 Nr: 132-11.2009.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celina Martins da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste no presente feito, 

tendo em vista o retorno do mesmo de Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 47 Nr: 57-60.1995.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvarina Oliveira Lessa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:3247

 DECISÃO

Diante da informação de pagamento do precatório de fls. 142, proceda-se 

conforme determinado pelo CNJ no Provimento n. 68 de 3 de maio de 2018.

Após, expeça-se alvará para levantamento do valor.

Por fim, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33528 Nr: 1174-95.2009.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte autora para manifestar quanto ao valor excedente 

mencionado pelo TRF1 às fls. 113, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias.

No mais, proceda-se conforme determinado pelo CNJ no Provimento n. 68 

de 3 de maio de 2018.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76223 Nr: 353-47.2016.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oceanair Linha Aereas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910, Renato de Perboyre Bonilha - OAB:3844/MT

 Intimar o patrono do autor para retirar em catório, carta precatória para 

devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40497 Nr: 949-07.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. G. Veiculos Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Sacchi Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

DEFIRO o pleito de fls. 38.

Escoado o prazo de suspensão do feito, intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43185 Nr: 297-53.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Mendanha Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções e Vendas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:MT/6.735

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” ajuizada pelo JOAQUIM FELIPE 

SPADONI e JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY em desfavor de LAZARO 

MENDANHA CARDOSO, qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte executada informou o pagamento da 

dívida (f. 268/269), pugnando pela extinção do feito.

A parte exequente manifestou às fls. 270, pela liberação do valor 

depositado e a extinção do feito, pelo cumprimento da obrigação.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

O artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada quitou o débito 

pleiteado (fls. 269), conforme informado pela parte exequente, portanto, 

inexistem motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu 

objetivo já foi alcançado, inclusive sendo os valores devidamente 

recebidos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 29945 Nr: 2497-72.2008.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria de Souza de Castro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste no presente feito, 

tendo em vista o retorno do mesmo de Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56764 Nr: 2972-86.2012.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigues da Silva e Luiz da Silva Ltda EPP, 

Vanderlei Rodrigues da Silva, Edson Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

DEFIRO o pleito de fls. 108.

Anote-se o substabelecimento de fls. 108-v/109.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64888 Nr: 2159-88.2014.811.0018

 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: Roliane dos Santos Arcanjo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste no presente feito, 

tendo em vista o retorno do mesmo de Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61432 Nr: 4041-22.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilio Cassiano Ossani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onivaldo França de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora quanto ao desarquivamento dos autos, 

bem como para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64911 Nr: 2182-34.2014.811.0018

 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: Joice Emanuele da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste no presente feito, 

tendo em vista o retorno do mesmo de Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39960 Nr: 418-18.2011.811.0018

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. G. Veiculos Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Cypriano da Silva, Elizangela Alves de 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.Sem custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-66.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDGELSON DIAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO)

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - SP0341075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA LIBERAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para pugnar o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, mormente para indicar bens passíveis 
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de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010054-27.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BUONO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON AMAURI FERNANDES ARAUJO (EXECUTADO)

 

Com o retorno da Carta Precatória, promovo a INTIMAÇÃO do Autor para 

se manifestar em 15 dias, sob pena de extinção do processo.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28322 Nr: 880-77.2008.811.0018

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Sandro Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT

 Cód.28322

Vistos etc.

Considerando o teor da Portaria 724/2018 – DGTS - PRES, que suspendeu 

o expediente no âmbito do Poder Judiciário no dia 25 de maio de 2018, 

redesigno a audiência outrora designada para o dia 6 de agosto de 2018, 

às 18h00min.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000321-67.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000321-67.2017.8.11.0025. AUTOR: VIVIANE DE 

FATIMA DOS SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. 

Cuida-se de ação de cobrança proposta por Viviane de Fátima dos Santos 

em face do Estado de Mato Grosso, por meio da qual busca receber 

verbas indenizatórias pelo exercício de função de confiança na Comarca 

de Colniza/MT e pagamento de folgas compensatórias não usufruídas na 

vigência do contrato. Devidamente citado, o requerido quedou-se inerte. A 

autora requestou a decretação de revelia do demandado e postulou pela 

produção de prova oral com a oitiva de testemunhas (id. 13245124). É 

breve o relato. Decido. Ante ao teor da certidão de id. 11613110, 

noticiando o decurso do prazo para o requerido apresentar defesa, nos 

termos do artigo 344, do CPC, reconheço sua revelia. No entanto, 

considerando que a revelia por si só não induz a vitória processual ou 

veracidade inconteste às teses esposadas nos autos, mormente em razão 

do caráter indisponível dos interesses e direitos do ente público (art. 345, 

inciso II, CPC), defiro a produção da prova testemunhal requerida pela 

autora. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 15 DE 

AGOSTO DE 2018 ÀS 16H., cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência 

designada, sendo a intimação por via judicial opção residual, quando 

comprovado que a tentativa do advogado foi frustrada (art. 455, §4º, 

inciso I, CPC). Advirto, ainda, que inércia do advogado em relação à 

comunicação das testemunhas implicará na desistência de suas 

inquirições (art. 455, §3º, CPC). Fixo como ponto controvertido a 

existência ou não de desvio e acumulo de função efetivamente exercido 

no período de 01.07.2012 a 11.03.2016. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo para realização da solenidade 

designada. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000967-77.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

N. T. Z. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000967-77.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: NOELI 

TRINDADE ZOPELLARO EXECUTADO: MARIO ROMERO GODOY VISTOS. 

Conforme noticiado no termo de audiência de mediação anexo ao ID. 

14024943, as partes firmaram acordo em relação ao débito objeto do 

presente processo. Havendo composição amigável, a homologação do 

acordo com resolução do mérito é medida que se impõe. Diante do 

exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos legais e 

de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. 

Defiro o pedido de dispensa do prazo recursal. Oportunamente, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Juína/MT, 24 de julho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000848-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. P. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000848-19.2017.8.11.0025 AUTOR: VALERIA DOS 

SANTOS RÉU: FÁBIO FERREIRA PACHECO VISTOS. Conforme noticiado 

no termo de sessão de mediação anexo ao ID. 14096668, as partes 

firmaram acordo em relação à guarda, visitas e alimentos devidos ao 

infante Victor Gabriel Ferreira dos Santos. Havendo composição amigável 

e estando suficientemente preservados os interesses do infante, a 

homologação do acordo com resolução do mérito é medida que se impõe. 

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC. Considerando o trabalho desempenhado até a presente data pela 

defensora dativa Hilonês Nepomuceno, inscrita na OAB/MT nº 14764-B, 

arbitro honorários advocatícios em seu favor no valor equivalente à 04 

URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil 

(Res. 096/2007-OAB/MT). EXPEÇA-SE a certidão de honorários, nos 

termos do Provimento n. 09/2007- CGJ. Transitada em julgado, expeça-se 

termo de guarda da infante em favor de sua genitora. Cientifique-se o 

Ministério Público. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 24 de julho de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000253-83.2018.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

P. D. P. C. (AUTOR)

P. V. D. P. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. G. D. O. (RÉU)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000253-83.2018.8.11.0025. AUTOR: PEDRO 

VINICIUS DOS PASSOS OLIVEIRA, PATRICIA DOS PASSOS CAMPOS RÉU: 

WILLIANS GUSMAO DE OLIVEIRA “Ante a certidão exarada pelo oficial de 

justiça indicando a não localização do endereço do requerido, abra-se 

vistas a autora, pelo prazo de 5 dias, para indicação do endereço 

atualizado do requerido, sob pena de extinção da lide. Cumpra-se”. JUÍNA, 

1 de agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 123572 Nr: 3606-22.2016.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVCDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, PATRÍCIA CRISTINA SZULCZEWSKI 

- OAB:MT/ 21.096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE FUHR - OAB:OAB/MT 

19.109, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 13.701

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA ACERCA DA 

PENHORA REALIZADA ÀS FLS. 163/165, BEM COMO PARA, QUERENDO E 

NO PRAZO LEGAL, OPOR EMBARGOS À PENHORA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 41503 Nr: 1177-63.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MÁRCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 

19479/O

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 33787 Nr: 1970-70.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A - Juina-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRNA TACIANA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA À FL. 159-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 82120 Nr: 1914-61.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ OSTWALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Celestino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 110352 Nr: 2725-79.2015.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FTDUH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTMH, MASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA À FL. 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122869 Nr: 3180-10.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMER COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, 

ALEXANDRE BATISTA SAMPAIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS CORRESPONDÊNCIAS - 

ARS NEGATIVOS - ÀS FLS. 92-V E 93-V.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54976 Nr: 1257-56.2010.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MF, AGFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA DALLA ROSA 

BITTENCOURT - OAB:OAB/MT 22.097

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA RETIRAR 

A PETIÇÃO DE FLS. 85/97 E PROCEDER COM SUA DISTRIBUIÇÃO VIA PJE, 

TENDO EM VISTA SE TRATAR DE AÇÃO AUTÔNOMA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102644 Nr: 3500-31.2014.811.0025

 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): L V R COMÉRCIO E EXTRAÇÃO MINERAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:OAB/MT 11.686, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUÍS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.561, ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - 

OAB:8249-A

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PENHORA NEGATIVA DE 

FLS. 105/106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50935 Nr: 4143-62.2009.811.0025

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

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

 PARTE AUTORA: LUCIMAR ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA À FL. 213.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96510 Nr: 4939-14.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM PREÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ARANTES, LOBO INDUSTRIAL DE 

TINTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS PENHORAS 

REALIZADAS ÀS FLS. 158/160, BEM COMO PARA APRESENTAR 

CÁLCULO ATUALIZADO DO DÉBITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102524 Nr: 3399-91.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE APARECIDA ALIOTTO DE JESUS, 

DENISE APARECIDA ALIOTTO DE JESUS

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

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FL. 116: "VISTOS. A teor do que prescreve o artigo 921, §2º, III, 

do CPC, a não localização de bens penhoráveis do devedor implica a 

suspensão do processo. Considerando que todas as diligências 

realizadas pelo credor restaram infrutíferas, defiro o pedido formulado às 

fls. 114, determinando a SUSPENSÃO do presente processo, pelo prazo 

de 1 (um) ano, durante o qual também será suspensa a prescrição do 

débito, nos termos do §1º e inciso III, do art. 921, do CPC. [...] Ato contínuo, 

decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados bens 

penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos (§2º, do Art. 921, 

do NCPC). Se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, os 

autos deverão ser desarquivados para prosseguimento da execução 

(§3º, do Art. 921, do NCPC)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88364 Nr: 2447-83.2012.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDSF, JF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT, VILMAR MARTINS MOURA GUARANY - 

OAB:15279-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DESARQUIVAMENTO 

DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107701 Nr: 1431-89.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILDO BATISTA DE GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO DESPACHO DE FL. 61, 

BEM COMO DA PENHORA DE VEÍCULO REALIZADA À FL. 65.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000303-46.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO VARGAS WITCEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLESSANDRA SANTOS MARINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES OAB - MT0018960A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão Certifico que, analisando detidamente os extratos vinculados ao 

Presente processo (em anexo), percebe-se a existência de saldo 

remanescente. Sendo assim, impulsiono o processo, para intimar as 

partes para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o 

que entender por direito. JUÍNA, 2 de agosto de 2018. FRANKLIN JOILSON 

ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000303-46.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO VARGAS WITCEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLESSANDRA SANTOS MARINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES OAB - MT0018960A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão Certifico que, analisando detidamente os extratos vinculados ao 

Presente processo (em anexo), percebe-se a existência de saldo 

remanescente. Sendo assim, impulsiono o processo, para intimar as 

partes para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o 

que entender por direito. JUÍNA, 2 de agosto de 2018. FRANKLIN JOILSON 

ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 86662 Nr: 577-03.2012.811.0025

 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): INSTITUTO EDUCACIONAL PORTAL DO SABER 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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

 Vistos etc. "Intime-se o apelado para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões, 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, 19 de julho de 2018.VICTOR LIMA 
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PINTO COELHO Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 123596 Nr: 3614-96.2016.811.0025

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VQDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 4.206

 "Vistos etc.Defiro o pedido de desarquivamento exclusivamente para 

extração de cópias.Intime-se o advogado, e, após o prazo de 10 (dez) 

dias, arquive-se o feito.Cumpra-se.Às providências".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 111464 Nr: 3310-34.2015.811.0025

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA FAULA VILARINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO M. HENRIQUE 

DAÓLIO - OAB:172.723SP, SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - OAB:236637

 SENTENÇA: "Vistos em correição. Cuida-se de ação de exibição de 

documentos c.c pedido liminar proposta por ELAINE CRISTINA FAULA 

VILARINO em face de VIVO-TELEFONIA-SA, já qualificados nos autos.

[...].Breve relato. DECIDO.O feito tramita desde 2015 e imprescinde de 

impulso da requerente para que lhe dê andamento.Compulsando os autos, 

conclui-se que a parte autora não tem mais interesse na demanda, eis que 

há mais de 01 (um) ano abandonou o processo, que aguarda providências 

da sua parte, impedindo o bom e regular desenvolvimento do feito. 

[...]Assim, consubstanciado no fato de que cabe a parte interessada 

promover o andamento do processo, providenciando os atos e diligências 

que lhe incumbir, sob pena de extinção, a extinção do feito e o 

arquivamento dos autos é medida que se impõe. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 485, inciso II do NCPC, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito.Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

processuais, bem como honorários sucumbenciais, os quais fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do NCPC.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". Juína/MT, 8 de março de 2018.RAUL LARA 

LEITEJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 88032 Nr: 2084-96.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cedral Juina Industria e Comércio de Portas 

Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:13.218, FELÍCIO HIROCAZU IKENO - OAB:3470-A MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056, VANESSA TOKIE KAWABATA 

ISHIKI - OAB:3187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Vistos etc.

Considerando que a presente execução tramita desde 2012 sem que 

tenha se encontrado bens passíveis de constrição, DETERMINO a 

intimação pessoal do credor/exequente, para promover o andamento do 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, conforme 

preceitua o art. 317, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalto que eventual providência requerida pela parte credora deverá 

ser efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação, não sendo 

suficiente para este fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão.

Não sendo realizadas providências efetivas, o Gestor certificará nos 

autos e fará os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Às providências.

Juína/MT, 31 de julho de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 110819 Nr: 2977-82.2015.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBFZ, RBFZJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:17.249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Vistos etc.

Considerando certidão de fl. 74, intime-se a exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 31 de julho de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 96 Nr: 4-19.1999.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARCANJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETTI - OAB:4912, NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B/MT

 Vistos, etc.

 Considerando o transcurso do tempo desde a petição de fl. 272, bem 

como que o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença desde 

o ano de 2010 sem providência efetiva, DETERMINO a intimação do 

credor/exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito, conforme preceitua o art. 317, 

do Novo Código de Processo Civil.

Ressalto que eventual providência requerida pela parte credora deverá 

ser efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação, não sendo 

suficiente para este fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão.

Não sendo realizadas providências efetivas, o Gestor certificará nos 

autos e fará os autos conclusos.

 Às providências.

Juína/MT, 31 de julho de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 111343 Nr: 3260-08.2015.811.0025

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR SE CONCORDA COM O CÁLCULO DE FLS. 33/34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho
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 Cod. Proc.: 120040 Nr: 1425-48.2016.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFERSON FERREIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CANDOTE DE SOUZA, Distribuidora 

Candote de Cosmeticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo legal, 

requerer o que entender por direito acerca do desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 108412 Nr: 1773-03.2015.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA FREITAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJPF, NMBP, CRISTIANO JOSÉ PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Sebastião dos Santos 

- OAB:40.213, VINICIUS FORONI CONSANI - OAB:OAB/PR 46.266

 INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO, ANTE A CERTIDÃO 

DE FL. 134.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 93530 Nr: 1667-12.2013.811.0025

 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: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FERRAZ BATISTA 

- OAB:OAB/PR 26.297, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/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, 19 de julho de 2018.VICTOR LIMA 

PINTO COELHO Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 110671 Nr: 2892-96.2015.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIDES DUARTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certificado de trânsito em julgado fl. 21, DETERMINO o 

arquivamento dos autos com as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 31 de julho de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55959 Nr: 2240-55.2010.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVIOLÁVEL JUINA MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE 

ELETROELETRÔNICOS LTDA-ME, CLAIR PIRES MOREIRA, LOMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:39.534-A, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 368.

Intime-se a advogada.

Após o prazo de 10 (dez) dias, se nada mais for requerido, arquive-se o 

feito.

Cumpra-se.

Às providências.

Juína/MT, 31 de julho de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 90012 Nr: 4295-08.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCAV, CDLV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAM PRUDENCIANO DE 

SOUZA - OAB:57633/PR, BIHLELERIAN ZANETTI - OAB:28481/PR, 

JERIEL DOS PASSOS - OAB:56865/PR

 Vistos etc.

Intime-se o Ministério Público para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar o 

que entender de direito.

Após, venham-me os autos conclusos para ulterior deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 31 de julho de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 90011 Nr: 4294-23.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCAV, CDLV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAM PRUDENCIANO DE 

SOUZA - OAB:57633/PR, BIHLELERIAN ZANETTI - OAB:28481/PR, 

JERIEL DOS PASSOS - OAB:56865/PR

 Vistos etc.

Intime-se o Ministério Público para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar o 

que entender de direito.

Após, venham-me os autos conclusos para ulterior deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 31 de julho de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 85461 Nr: 6054-41.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ HERMES, ALBERTO EMÍLIO 

PETRY, JUREMA MARIA HERMES PETRY, GENÉSIO GUSTAVO BOER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 
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OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980-A

 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

 "DESPACHO.Vistos, etc.Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da 

petição de fls. 101/127.Às providências".Juína/MT, 22 de fevereiro de 

2018.RAUL LARA LEITE.Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 107065 Nr: 1148-66.2015.811.0025

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMMDB, ARM, JFMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 SENTENÇA "Vistos em correição. Trata-se de Medidas de Proteção, 

manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em interesse 

da adolescente ANA MAIKELI MARTINS BARROS, oriundo do Ofício n. 

371/CTJ/2014, objetivando a aplicação e Medidas protetivas descritas no 

art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. [...]. É o 

relatório.Fundamento. Decido. Da análise dos autos, verifica-se a 

inexistência de situação de risco para a dolescente, não havendo situação 

de vulnerabilidade, bem como se observou enfrentamento e superação 

das situações vivenciadas, disso decorre o perecimento do objeto da 

medida de proteção, qual seja, retirar a menor de situação de risco, tendo 

o processo cumprido o seu desiderato. Assim, uma vez que as medidas 

de proteção são aplicadas, em regra, em favor da criança e do 

adolescente, os motivos ensejadores da presente demanda não mais 

subsistem. Posto isso, com fulcro no artigo 100 do ECA c/c art. 485, IV do 

NPC/2015, JULGO EXTINTO o processo por perda superveniente do objeto 

e DETERMINO o arquivamento da presente. Sem custas, ex vi artigo 141, § 

2º do ECA. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências." Juína/MT, 22 de fevereiro de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 87837 Nr: 1865-83.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA CARLA MARDEGAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. DE SIQUEIRA - ME, BANCO DO BRASIL 

S/A - Juina-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, SANDRO 

PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:

 INTIME-SE as partes para que se manifestem acerca do retorno dos 

autos, requerendo o que entender por direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 121084 Nr: 2041-23.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUCAS NILTON BATISTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a Decisão de fls.55/56, INTIME-SE a parte autora para que 

recolha o valor da guia de diligência com a finalidade de intimar o 

executado do Renajud efetuado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 121084 Nr: 2041-23.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUCAS NILTON BATISTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO"Vistos em correição.1. Defiro o pedido de pesquisa de bens via 

sistema RENAJUD formulado à fls. 53.

2. Proceda-se a busca, via sistema RENAJUD, em nome do Executado 

JOÃO LUCAS NILTON BATISTA DA COSTA, inscrito no CPF sob n. 

055.997.971-12.3. Sendo positiva, anote-se a restrição judicial no 

prontuário do veículo localizad4. Caso a pesquisa RENAJUD tenha 

resultado negativo, intime-se o Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar o que entenderem por direito.5. Por outro lado, se a medida 

obtiver resultado positivo, intimem-se as partes (Exequente e Executado) 

para manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as minutas de 

bloqueio.Às providências.Juína/MT, 1 de fevereiro 2018."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 46253 Nr: 426-42.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA CAMPOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTIR ANTÔNIO PERUZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN WOLF - OAB:6755-MT, 

NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - OAB:16295-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 "Vistos em correição.Cuida-se de Cumprimento de Sentença em que 

LEILA CAMPOS MOREIRA figura como Exequente e MUNICÍPIO DE JUÍNA 

figura como Executado, já qualificados nos autos.Para fins de pagamento, 

expediu-se o competente ofício requisitório (fls. 223/225), dando origem 

aos autos de n. 0107013-56.2015.8.11.0000, em trâmite no E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.Empós, intimou-se a Exequente para informar se o 

RPV foi devidamente quitado, contudo permaneceu inerte, conforme 

certidão de decurso de prazo de fl. 231.Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos.Breve relato. Decido.Em consulta ao site do TJMT, observa-se 

que o RPV n. 107013/2015 foi integralmente quitado, conforme espelho do 

andamento processual anexo.

Portanto, ante a quitação integral do crédito exequendo, a extinção desta 

ação executiva é medida que se impõe.Ante o exposto, JULGO EXTINTA 

por sentença a presente execução, na forma do artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil.

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.Custas processuais pela 

Exequente.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juína/MT, 23 de março de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 108402 Nr: 1766-11.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICDA, AJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, GIVAGO DIAS MENDES - OAB:19831-OAB/ES, LUÍS 

FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc.Intime-se pessoalmente o executado para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 5.648,25 (cinco 

mil seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos), provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão, 

além de protesto judicial do presente título, nos termos do art. 528, §3º, do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho
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 Cod. Proc.: 135606 Nr: 252-18.2018.811.0025

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: REBSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDDSVDCDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH EMANUELLE BOURET 

SANT ´ANA NOGUEIRA - OAB:18198-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Autorização Judicial para 

viagem da menor Valentina Bouret Nogueira proposta por RUTH 

EMANUELLE BOURET SANT’ANA NOGUEIRA, já qualificada nos autos. 

[...]Compulsando os autos verifico que a autora abandonou o processo, 

tendo em vista que se manteve inerte após provocação, conforme 

Despacho de fl. 20 e certidões de fls. 21 e 22.

A requerente, por não se manifestar nos presentes autos, incorre no 

disposto no art. 485, III, do CPC.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; 

(...)”.Ademais, verifico que o prazo é de natureza preclusiva, insuscetível 

de prorrogação.Lado outro, incumbe à parte a promoção das diligências 

necessárias para obtenção dos elementos necessários ao andamento 

normal do feito, ou ainda, buscar os meios legais cabíveis à espécie, sob 

pena de não o fazendo implicar na impossibilidade de prosseguimento 

válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil.Diante do exposto, com fundamento no artigo 

485, inciso III, do NCPC, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito.Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, observando as 

formalidades legais.Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 93029 Nr: 1152-74.2013.811.0025

 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: NOEMIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 "SENTENÇA. Vistos, etc.Cuida-se de ação de cobrança proposta por 

NOEMIA FERREIRA DA SILVA em face da SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., já qualificados nos autos.

[...]Compulsando os autos, verifico que a requerida efetuou o pagamento 

integral do débito.Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a 

presente execução, na forma do artigo 924 , inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.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.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às providências".

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95940 Nr: 4302-63.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMESON TONETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR o réu ERMESON TONETTE nas 

penas do art. 14 da Lei n. 10.826/06. 3ª FASENão havendo causas de 

diminuição ou de aumento da pena, torno-a DEFINITIVA a pena em 2 (dois) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A pena deverá ser cumprida em 

REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.Tendo em 

vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade. 

Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabona o réu a 

ponto de impedir a substituição, considero ser suficiente para a prevenção 

e reprovação do crime (CP, art. 44, III), a CONVERSÃO da pena privativa 

de liberdade em duas penas restritiva de direito na forma e condições a 

serem fixadas em audiência admonitória designada nos autos do 

Executivo de Pena.DEIXO proceder à suspensão condicional da pena em 

razão da substituição por PRD.CONDENO o réu no pagamento das custas 

e despesas processuais. Transitada em julgado a sentença para as 

partes, DETERMINO as seguintes providências:01) EXTRAIA-SE a guia de 

execução definitiva;02) OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, a fim de 

ser promovida a suspensão dos direitos políticos;03) COMUNIQUEM-SE ao 

Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto 

Nacional e Estadual de Identificação;05) LANCE-SE o nome do réu no rol 

dos culpados;06) ENCAMINHE-SE as munições apreendidas nos autos ao 

Comando do Exército para a devida destruição, na forma dos artigos 25 da 

Lei nº 10.826/03 e 65 do Decreto nº 5.123/04. 07) INTIME-SE o réu para, 

no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da multa ou comprovar 

sua impossibilidade, caso em que a execução ficará suspensa até a data 

do seu livramento, observando-se o art. 1.598 e seguintes da CNGC.08) 

PROVIDÊNCIAS quanto à execução da multa.EXPEÇA-SE a certidão de 

honorários determinada à f. 89 e ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

art. 306 da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102130 Nr: 3043-96.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMESON TONETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR o réu ERMERSON TONETTE, 

(...)IXO de proceder à suspensão condicional da pena, em tese cabível, 

por se tratar de medida mais gravosa.ISENTO o réu do pagamento das 

custas e despesas processuais, haja vista ser o condenado pobre, na 

forma da lei. Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO 

as seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de execução 

definitiva;02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato 

Grosso, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF (item 7.16.3 da 

CNGC/MT );03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade 

Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;05) 

OFICIE-SE ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - 

DETRAN;06) LANCE-SE o nome do réu no rol do culpado;Tendo em vista a 

atuação do advogado Dativo Dra. Andréia Oliveira Lima para defesa do 

réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de 8 URH. EXPEÇA-SE a respectiva 

certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas. P. I. C.CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95024 Nr: 3279-82.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE (...) anterior”. Tendo em vista a 

circunstância do tipo penal, a qual foi cometida mediante violência, DEIXO 

DE SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. 

Nos termos do art. 77 do Código Penal, SUSPENDO o cumprimento da 

pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições: a)No 

primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à 

comunidade (art. 78,§1º do CP);b)Proíbo o condenado a frequentar 

lugares, tais como: bares, prostíbulos, casas noturnas e 

congêneres;c)Não poderá ausentar-se da comarca sem prévia 

autorização do Juiz;d)Comparecer mensalmente em juízo para informar e 
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justificar suas atividades;CONDENO o acusado ao pagamento das custas 

e despesas processuais. Transitada em julgado a sentença para as 

partes, DETERMINO as seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de 

execução definitiva;02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de 

Mato Grosso, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF (item 7.16.3 da 

CNGC/MT );03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade 

Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;P.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001099-03.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IVANICE VARGENS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (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 15h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LANA GLEYCE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EVERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO (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 16h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-12.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CAVALCANTI CIRILLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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 16h10min, bem como acerca do Despacho retro o qual 

deferiu o prazo de 05 (Cinco) dias para juntada de Substabelecimento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001559-24.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE GASPARELO SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE GASPARELO SANTI OAB - MT12250/O-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)

 

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 16h20min.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010236-55.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MEDEIROS DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR WELLITON DE OLIVEIRA BIRIGUI - ME (EXECUTADO)

 

AR devolvido negativo informando que parte mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001084-34.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA APARECIDA TRINDADE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001081-79.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE GASPARELO SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE GASPARELO SANTI OAB - MT12250/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-05.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI FERNANDES BUGARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DE BONA SARTOR (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001067-95.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORECI 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 

14/09/2018 às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001062-73.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CEZAR ANGELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. FELIX PERFUMES ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 12h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001116-39.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO BARBOSA DA COSTA (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 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001080-94.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/09/2018 às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000136-63.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NERI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADCONSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 às 16h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000752-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA BALICKI VIEIRA (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)

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSOS CLINICA E DISTRIBUIDORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 às 16h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-28.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES CARNEIRO VIEIRA (REQUERENTE)

LUIZA ANDREZA DA SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

LETICIA PAES BERTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019934A (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 17h00min. Ressaltando que a parte Requerida encontra-se 

devidamente citada por meio de Carta de Citação com devolução positiva 

do AR, conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova 

expedição de citação sendo procedida a intimação da audiência retro 

designada através de advogado constituído nos autos via DJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-95.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON EICHENBERG VARELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 às 17h10min. Ressaltando que a parte Requerida encontra-se 

devidamente citada por meio de Carta de Citação com devolução positiva 

do AR, conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova 

expedição de citação sendo procedida a intimação da audiência retro 

designada através de advogado constituído nos autos via DJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-80.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON EICHENBERG VARELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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 17h20min. Ressaltando que a parte Requerida encontra-se 

devidamente citada por meio de Carta de Citação com devolução positiva 

do AR, conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova 

expedição de citação sendo procedida a intimação da audiência retro 

designada através de advogado constituído nos autos via DJE.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000495-42.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA ARCENO (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)

 

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 17h30min. Ressaltando que a parte Requerida encontra-se 

devidamente citada por meio de Carta de Citação com devolução positiva 

do AR, conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova 

expedição de citação sendo procedida a intimação da audiência retro 

designada através de advogado constituído nos autos via DJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-95.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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 SENTENÇA Processo: 

1000582-95.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ELISMAR RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. O 

requerente, embora devidamente intimado para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos (id. 

13685145). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Condeno o 

autor 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118413 Nr: 494-45.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONY MAX CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Tem a presente finalidade INTIMAR A ADVOGADA, de JHONY MAX 

CARVALHO DOS SANTOS, sobre a Audiência Preliminar designada para o 

dia 06/08/2018 às 14:45horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106518 Nr: 861-06.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON CARVALHO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR OS ADVOGADOS DO AUTOR DO 

FATO AMILTON CARVALHO PERES, DA DATA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR 

designada para o dia 06/08/2018 às 14:30horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109550 Nr: 2360-25.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN JHONES ROSA SILVA - 

OAB:MT/21.812

 Tem a presente finalidade INTIMAR O ADVOGADO, de Silvio Correa da 

Costa, sobre a Audiência Preliminar designada para o dia 06/08/2018 às 

16:45horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101779 Nr: 2743-37.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO RICARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Tem a presente finalidade INTIMAR A ADVOGADA, de Marciano Ricardo 

da Silva, sobre a Audiência Preliminar designada para o dia 06/08/2018 às 

17:30horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112484 Nr: 3880-20.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066

 Tem a presente finalidade de INTIMAR A ADOVOGADA, de WILLIAN DA 

SILVA MOREIRA, sobre Audiência Preliminar designada para o dia 

06/08/2018 às 17:30horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109593 Nr: 2390-60.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEZAN MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 Tem a presente finalidade INTIMAR A ADVOGADA, de MADEZAN 

MADEIRAS LTDA, sobre a Audiência Preliminar designada para o dia 

06/08/2018 às 17:00horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106842 Nr: 994-48.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGILIO GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

GUTERRES - OAB:20272/O

 Tem a presente finalidade INTIMAR A ADVOGADO, de VIRGILIO 

GONÇALVES FILHO, sobre a Audiência Preliminar designada para o dia 

06/08/2018 às 17:15horas.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001010-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAES & SAES LTDA - ME (RÉU)

WALTER SAES (RÉU)

LUCIA DE FATIMA MARQUES SAES (RÉU)

 

Analisando detidamente os autos, verifico que, embora a parte não tenha 

pugnado pelas benesses da justiça gratuita, não acostou aos autos a 

competente Guia de arrecadação das custas processuais. Dessa feita, 

determino a intimação do advogado da parte requerente para que emende 

a exordial juntando aos autos o respectivo documento, nos termos do art. 

319, II, CPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 26 de julho de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001007-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RUDSON DOS REIS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (RÉU)

 

Cite-se a parte requerida para que compareça a sessão de 

conciliação/mediação designada para o dia 13 de setembro de 2018, às 

13h00min, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada 

pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência. Designada a audiência, intime-se o autor na pessoa 

do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As partes 

poderão constituir representante, por meio de procuração específica com 

poderes para negociar e transigir (§10º, art. 334, do NCPC). Advirto as 

partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do NCPC). Defiro o pedido de justiça gratuita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 26 de julho de 2018. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001007-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RUDSON DOS REIS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (RÉU)

 

Cite-se a parte requerida para que compareça a sessão de 

conciliação/mediação designada para o dia 13 de setembro de 2018, às 

13h00min, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada 

pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência. Designada a audiência, intime-se o autor na pessoa 

do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As partes 

poderão constituir representante, por meio de procuração específica com 

poderes para negociar e transigir (§10º, art. 334, do NCPC). Advirto as 

partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do NCPC). Defiro o pedido de justiça gratuita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 26 de julho de 2018. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 222076 Nr: 4015-11.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF - Brasil Foods S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Augusto de Souza 

Ribeiro - OAB:RJ/175.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis da Silva - 

OAB:14552

 Intimação do `Procurador da parte autora da r. decisão de fls. 275 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para efetuar o 

pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25.00(vinte 

e cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do 

TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do 

mandado de intimação da parte Embargada, devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243426 Nr: 4657-13.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luci Garcia Sebaldeli, Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 Intimar o advogado das partes requeridas para audiência de INSTRUÇÃO 

e JULGAMENTO designada para o dia 30 de agosto de 2018 às 16h00min, 

no edificio do forum.

 Outrossim, intimo da R. Decisão de fls. 272/273v, cuja parte final 

transcrevo:" Pela própria natureza da demanda, fixo como questão 

controvertida a prática de ato improbo por parte dos requeridos, bem como 

se houve dolo ou culpa, além de dano ao erário público. Defiro a produção 

de prova documental e oral, consubstanciada pelo depoimento de 

testemunhas e depoimento pessoal do requerido, em virtude do que 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de agosto de 

2018, às 16h00min. As partes deverão apresentar rol testemunhal com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, conforme art. 357, § 4º e 450, 

ambos do Novo Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. A parte 

requerida deverá trazer as testemunhas que serão ouvidas na solenidade. 

Inti. Cumpra-se, expedindo e providenciando o neces Mirassol D’Oeste - 

MT, 26 de julho de Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246198 Nr: 1217-72.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WdS, HTJdS, GJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 (...).Assim, diante do atual cenário fático, em consonância com o parecer 

ministerial de fls. 139/140, defiro o pleito de fls. 114/118 para revogar a 

decisão liminar de fls. 108/110 tão somente no que pertine à concessão da 

guarda provisória ao genitor, mantendo-se as disposições finais e a 

audiência de instrução e julgamento anteriormente designada. 

Consequentemente, concedo a guarda provisória dos menores Hugo 

Tharles Jacobina de Souza e Gabriela Jacobina de Souza à genitora e 

requerida Ivone Jacobina da Silva.No mais, aguarde-se a realização da 

audiência de instrução e julgamento.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste, 1º de 

agosto de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 29367 Nr: 9-68.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severina do Carmo Albuquerque Orlando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO o cálculo de fls. 184/185.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 345 de 571



nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas referente aos honorários de sucumbência, por 

meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito.

Após arquive-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Mirassol D’ Oeste - MT, 28 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256398 Nr: 234-39.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando 

a tutela deferida, para condenar o requerido a conceder a pensão por 

morte à autora, no valor de um salário mínimo vigente, bem como décimo 

terceiro salário. Para a data de início do benefício fixo a data do 

indeferimento administrativo, qual seja, 29 de março de 2016. (fl. 23)Por 

força do artigo 1.288 da CNGJ declaro: I – Maria José da Silva Santos; II - 

benefício previdenciário de pensão por morte; III - no valor de um salário 

mínimo vigente; IV - 29 de março de 2016; V- no valor de um salário mínimo 

vigente; VI - 29 de março de 2016. 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.Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de trinta dias.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256280 Nr: 187-65.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Pauferro da Silva Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando 

a tutela deferida, para condenar o requerido a conceder a pensão por 

morte à autora, no valor de um salário mínimo vigente, bem como décimo 

terceiro salário. Para a data de início do benefício fixo a data do 

indeferimento administrativo, qual seja, 27 de novembro de 2017. (fl. 

19)Por força do artigo 1.288 da CNGJ declaro: I – Neuza Pauferro da Silva 

Neves; II - benefício previdenciário de pensão por morte; III - no valor de 

um salário mínimo vigente; IV - 27 de novembro de 2017; V- no valor de um 

salário mínimo vigente; VI - 27 de novembro 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.Tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de trinta dias.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246099 Nr: 1141-48.2017.811.0011

 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: Maria Caetano Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei nº 8.213/91, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, o fazendo com resolução do mérito da 

causa, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, assim como aos honorários advocatícios no importe de R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Novo Código de 

Processo Civil, cujas verbas ficam suspensas de exigibilidade, na forma 

do art. 98, § 3º do NCPC.Fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais).Após, em nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos, mediante as baixas e anotações necessárias.P. R. 

I. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 27 de julho de 2018.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253224 Nr: 4852-61.2017.811.0011

 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: Elias José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 do Procurador da parte autora da r. decisão de fls.75 a qual encontra-se 

disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na audiência de 

Instrução designada para o dia 04/09/2018, às 13h45 min, fazendo-se 

acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme determinado pela 

portaria nº 053/2016

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 208578 Nr: 1604-92.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Paulo da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução do mérito, 

com supedâneo no art. 485, III do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais. No 

entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do Código de 

Processo Civil.Preclusas as vias recursais, arquivem-se.P. R. I. C.Mirassol 

D’Oeste/MT, 31 de julho de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239819 Nr: 2754-40.2016.811.0011

 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: José Antonio Peres Diodato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que a parte requerida foi devidamente intimada da r. sentença de 

fls.178/179 renunciando ao prazo recursal bem como apresentando 

cálculo das parcelas atrasadas requerendo homologação caso 

concordância da parte autora a qual manifestou concordância às fls. 200, 

decorrendo o prazo em 04/07/2018. Eu. Odete Pereira da Cunha, Técnico 

Judiciária, digite

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 158859 Nr: 1616-77.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Considerando-se a ausência de manifestação do executado quanto à 

penhora online realizada às fls. 220/224, converto a indisponibilidade em 

penhora e determino a transferência dos valores bloqueados para o 

Departamento da Conta Única, nos termos do art. 854, §5º do Código de 

Processo Civil.

 Oficie-se o Departamento da Conta Única solicitando a vinculação dos 

valores penhorados a este processo.

Empós, expeça-se alvará para liberação do valor bloqueado no processo, 

transferindo-o à conta bancária a ser informada.

Expeça-se o necessário.

Intime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245882 Nr: 1041-93.2017.811.0011

 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: Ivanda Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar 

o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento à requerente do 

benefício previdenciário de auxíl io-doença, no valor do 

salário-de-contribuição (A SER CALCULADO PELO INSS), inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário, uma vez que restou configurada sua 

incapacidade parcial e temporária. Para o início do benefício fixo a data do 

pedido administrativo do benefício de auxílio-doença, qual seja, 13 de 

outubro de 2016 (cf. fl. 14), sendo ele devido pelo período de 06 (seis) 

meses à partir do protocolo do laudo médico pericial (fls. 84/89) ou até que 

nova perícia médica seja realizada em sede administrativa, sob regular 

processo administrativo ou judicial, considere a parte autora irrecuperável 

ou habilitada para o desempenho de nova atividade que lhe garanta 

subsistência.Por força do artigo 1.288 da CNGJ declaro: I – Ivanda Pereira 

de Souza; II - benefício previdenciário de auxílio-doença; III - valor do 

salário-de-contribuição (A SER CALCULADO PELO INSS); IV – 13 de 

outubro de 2016; V - valor do salário-de-contribuição (A SER CALCULADO 

PELO INSS); VI - 13 de outubro de 2016.Quanto às prestações vencidas, 

será devida correção monetária incidente sobre as verbas atrasadas 

(calculada de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o 

IPCA-E).Serão devidos também os juros moratórios incidentes sobre as 

verbas atrasadas, os quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um 

por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei n.º 11960/2009 e, após, 

utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio por cento).Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Expeça-se 

ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em 

Cuiabá/MT(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 262073 Nr: 2678-45.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos José de Oliveira, Lilian Drazdauskas de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Loudes da Silva Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e 

cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do 

TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do 

mandado de citação e demais atos, devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246198 Nr: 1217-72.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WdS, HTJdS, GJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 141/142 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22214 Nr: 2173-11.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noraci Penariol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2175-11.2005.811.0011 Código 22214

ESPÉCIE: Ação Execução

PARTE REQUERENTE: Fazenda Municipal de Mirassol D’Oeste MT

PARTE REQUERIDA: Noraci Penariol

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Noraci Penariol, Cpf: 47175583672, 

Rg: 2.447.225 SSP MG Filiação: José Abel Penariol e de Maria Aparecida 

Afonso Penariol, data de nascimento: 16/02/1964, brasileiro(a), natural de 

Brasitânea-SP, solteiro(a), mecânico, Endereço: Rua Ricardo Druzian 

Gallo, Nº 575, Bairro: Centro, 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$ 560,22( Quinhentos e sessenta Reais e vinte e 

dois 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, 1 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12908 Nr: 650-32.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madereira Pereira Nunes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 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 650-32.2003.811.0011 Código 12908

ESPÉCIE: Ação Execução

PARTE REQUERENTE: Fazenda Municipal Cuiabá MT

PARTE REQUERIDA: Brumathi Transportes Rodoviários Ltda

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Madereira Pereira Nunes Ltda, CNPJ: 

01976935000170 Inscrição Estadual: 13.041.918-4, brasileiro(a) , 

madereira, Endereço: Rua Benedito do Nascimento, Nº 1.312-Fone: 

3241-1574, Bairro: Cidade Tamandaré, 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$ 649,19 ( Seiscentos e quarenta e nove Reais e 

dezenove 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, 1 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90964 Nr: 4071-20.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brumathi Transportes Rodoviários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4071- 20.2009.811.0011 Código 90964

ESPÉCIE: Ação Execução

PARTE REQUERENTE: O Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Brumathi Transportes Rodoviários Ltda

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Brumathi Transportes Rodoviários 

Ltda, CNPJ: 03688902000150, brasileiro(a), Endereço: Av. Fernando 

Correa da Costa, 6746, Bairro: São José, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 781,34( Setecentos e oitenta e um Reais e trinta 

e quatro 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, 1 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207258 Nr: 1428-16.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Geraldo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1428-16.2014.811.0011 Código 207258

ESPÉCIE: Ação Execução

PARTE REQUERENTE: Fazenda Municipal de Mirassol D’Oeste MT

PARTE REQUERIDA: Moisés Geraldo Pereira

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Moises Geraldo Pereira, Cpf: 

53629710182, Rg: 829882 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 

João Paulo II, Nº 1452, Bairro: Cidade Tamandaré, 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$ 560,22 ( Quinhentos e sessenta Reais e vinte e 

dois 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, 1 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236285 Nr: 882-87.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gedir Luiz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - 

Procurador Federtal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, RODOLFO MARCONI AMARAL - OAB:21.464, 

Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 Primeiramente, indefiro o pleito de fls. 73, tendo em vista que não coaduno 

com o argumento exposto pela Autarquia demandada, de que a autora 

detém condições financeiras para arcar com as verbas sucumbenciais, 

uma vez que mantenho as benesses da justiça gratuita outrora deferida.

Outrossim, HOMOLOGO o cálculo de fl. 72/72-v para que surtam seus 

efeitos.

 Ademais, determino que seja expedido ofício ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região para que proceda ao pagamento das verbas por meio de 

RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou Precatório, conforme for o caso, 

em nome do causídico e da parte autora, fazendo-se o adimplemento na 

ordem de apresentação da requisição e à conta do respectivo crédito, 

sendo desnecessária nova conclusão dos autos ao gabinete.

Após, arquive-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 189419 Nr: 2561-30.2013.811.0011

 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
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 PARTE AUTORA: Juraci Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região.

 Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste - MT, 31 de julho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 164662 Nr: 2588-47.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Delmira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região.

 Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste - MT, 31 de julho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 33567 Nr: 3868-92.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neula de Fátima Miranda - 

OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região.

 Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste - MT, 31 de julho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228070 Nr: 794-83.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Americo Moreda Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gramarca Distribuidora de Veiculos Ltda, 

General Motors do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro de Oliveira Falcão - 

OAB:14.522/MT, FABIO RIVELLI - OAB:MT 19023-A

 Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 31 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 120677 Nr: 31-24.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvaney Aparecido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Inacio Ferreira-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alexandre 

Maiorquim - OAB:8278

 Defiro conforme requerido à fl. 103, a fim de determinar ao Oficial de 

Justiça que proceda à remoção dos bens penhorados e entrega à parte 

exequente ou seu patrono.

Ademais, determino o desentranhamento do petitório de fls. 102, uma vez 

que não pertence ao presente feito, devendo o mesmo ser juntado aos 

autos correspondentes.

Intime-se.

Às providências.

 Mirassol D’Oeste – MT, 31 de julho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236615 Nr: 1046-52.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. S Comércio de Motos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo de Marchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca de Cuiabá/MT com a finalidade de citação da parte requerida, 

devendo juntar aos autos os originais das guias e comprovantes de 

recolhimento, para posterior envio a comarca deprecada, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30440 Nr: 1078-38.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Batista de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Francisco Coimbra, Angelo Francisco 

Coimbra Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Bruno Ricci Garcia - OAB:15078, Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Matheus Tostes Cardoso - OAB:10.041, Mirian Correia 

da Costa - OAB:6.361, Paulo Cesar Vilches de Almeida - OAB:SP / 

88.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 Intimar o(a) advogado(a) da parteAUTORA para providenciar o 

recolhimento de guia de distribuição de carta precatória, que será 

encaminhada à comarca de Viradouto/SP, com a finalidade de penhora e 

avaliação, devendo juntar aos autos os originais das guias e 

comprovantes de recolhimento, para posterior envio a comarca 

deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 242330 Nr: 4040-53.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Ederli Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleitson Aparecido Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA JENNIFFER MESANINI 

DE SOUZA - OAB:23722/O, Milton Vizini Corrêa Júnior - OAB:MT - 

3076-A, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 Processo/CI nº 242330

Vistos etc.

Analisando melhor o feito, constata-se que o cálculo de fl. 81 é incompleto, 

pelo que intime-se a parte autora para juntar cálculo atualizado da dívida, 

no prazo de 05 (cinco) dias, quando também deverá indicar novos meios 

de execução, sob pena de extinção.

Após, conclusos para análise dos requerimentos pendentes.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 1º de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-10.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000347-10.2017.8.11.0011. REQUERENTE: ELIDA PEREIRA LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo 

rito da Lei 9.099/95, em que a requerente ELIDA PEREIRA LIMA – promove 

em desfavor de VIVO S.A., sob o fundamento de que houve negativação 

indevida em seu nome no valor de R$ 90,47 (noventa reais e quarenta e 

sete centavos), com inclusão na data de 10 de junho de 2015,, sendo que 

havia solicitado o cancelamento de um modem da ré que possuía para 

utilização de internet em março de 2015. Pleiteia exclusão de seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito com declaração de inexistência 

da dívida, declarada a rescisão contratual, bem como indenização pelos 

danos morais. Citada a ré compareceu em audiência de conciliação que 

restou infrutífera, e apresentou contestação. No mérito aduziu pela 

existência de débito referente ao serviço disponibilizado à autora devido 

ter sido solicitado cancelamento em 01/06/2015 e estar inadimplente com 

os meses 05 e 06 deste ano. Ab initio, opino pelo deferimento dos 

benefícios da Justiça Gratuita diante da situação de insuficiência de 

recursos para arcar com as custas e despesas processuais. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. DA 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS No que tange à indicada negativação incluída 

nos órgãos de proteção ao crédito, tem-se que por dívida inexistente. A ré 

apresentou diversas telas do sistema interno da empresa constando 

dados, faturas de supostas contas e fundamenta que autora possui débito 

perante a ré advindo de meses que não pagou após o cancelamento. 

Claramente que não houve a comprovação de que o cancelamento foi 

efetuado em 06/2015, sendo que a autora alega ter solicitado o 

cancelamento em 02/2015 perante um estabelecimento da ré. Pela relação 

de consumo sabidamente presente, a ré não apresentou nenhum 

documento que comprova uma existência de débito para fins de 

negativação como a que foi incluída junto ao Órgão de Proteção ao 

Crédito. Igualmente, inexistiu prova de qualquer inadimplência, posto que 

meras telas sistêmicas de dados internos e elaboradas unilateralmente 

pela ré, não possuem o condão em comprovar débitos e relações 

jurídicas. Somado à isto e em razão da hipossuficiência da consumidora, 

bem como da maior facilidade em produzir prova contrária; a ré deveria 

ter, ao mínimo, juntado qualquer ato eficaz à demonstrar a mencionada 

contratação de produtos pela autora, mas isto, não cumpriu fazê-lo. 

Fornecedora de produtos que é considerada a ré, torna-se responsável 

por providenciar meios de bem tratar os consumidores vinculados a si, 

disposição extraída da interpretação do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 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. (...)”. Destarte, a 

Requerente trouxe aos autos documentos e fatos que comprovam suas 

alegações; tudo a corroborar com a exordial visando a aplicação do artigo 

18 do CDC. Inclusive, apresentou a fatura referente ao próprio mês 02 de 

2015 devidamente quitada, demonstrando ter sido seu último mês de 

utilização. Portanto, indevida a negativação realizada em nome da autora, 

sendo que conclusivamente, merece ter seu nome excluído o seu nome 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim como declarada a 

inexigibilidade do débito. DO DANO MORAL Por sua vez, o dano moral está 

igualmente presente, uma vez que são evidentes os transtornos causados 

pela negativação indevida realizada pela ré. Saliente-se que a autora 

comprovou: o ato ilícito praticado pela ré quando cobrou e negativou por 

um valor inexistente; o dano, fato que lhe prejudicou a honra; e, o nexo 

entre esta conduta da ré ao prejuízo da autora. Certo que está 

configurada a responsabilidade da ré pela inscrição indevida oriunda de 

inexistente inadimplência. A presente questão encontra-se centrada no 

princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. No dizer de Yussef Said Cahali, “na 

realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 

a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes 

à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 

no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. No que tange à 

indicação do quantum indenizatório, a jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência 

pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao 

magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, 

adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima 

que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por 

escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a 

compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma 

compensação, representada por uma comodidade que compense o dano 

sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter 

repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente 

função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Assim, atentando para as doutas e oportunas 

ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas às 

peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma empresa fornecedora 
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de telefonia, indico a indenização em R$2.000,00 (dois mil reais). No que 

tange a má-fé da autora, não houveram provas suficientes a ensejar 

conduta dolosa com o fim de locupletar-se indevidamente. Neste sentido: 

“TJ-MG – Apelação Cível AC 10183120180017001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 16/09/2013 Ementa: AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS. FATURA EM ABERTO EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA 

DE PROVA DE PAGAMENTO. ANOTAÇÃO CADASTRAL. EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO. RESSARCIMENTO NEGADO QUE SE CONFIRMA. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. Ausente a prova de pagamento da 

fatura ensejadora da negativação, não há se falar em dano moral 

decorrente de inscrição do nome da parte no órgão de proteção ao 

crédito. Deve ser afastada a condenação da parte nas penas de litigância 

de má-fé se a mesma está apenas exercendo seu direito, não produzindo 

qualquer manifestação ao ato que se insira nas hipóteses contempladas 

no art.17 do CPC.”. Conclusivamente, inaplicável a litigância de má-fé à 

autora. CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, 

no sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar a ré: 

a) à declaração de nulidade da cobrança do débito objeto da demanda 

com exclusão do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito; 

b) à indenização a título de danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso; c) 

declarar rescindida relação jurídica entre as partes; julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor 

da condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da 

sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de 

multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 do CPC, sendo que o 

depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 

do FONAJE. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 01 de agosto de 2018. 

Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de 

sentença elaborado pela juíza leiga para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 02 de agosto de 2018. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000111-58.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA CRISTINA PAULINO BOTELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de cumprimento de sentença em face da executada 

OI S/A. É de conhecimento público que a executada OI S/A está em 

recuperação judicial, em processamento pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, o 

qual foi deferido em 29 de junho de 2016. Igualmente, é cediço que foi 

realizada, no dia 19/12/2017, a Assembleia Geral de Credores do Grupo 

Oi, ora executada, oportunidade em que foi aprovado o Plano de 

Recuperação Judicial apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 

7ª Vara do Estado do Rio de Janeiro proferiu decisão homologando o Plano 

de Recuperação Judicial aprovado, o qual foi publicado em 05/02/2018, 

para, assim, conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. Considerando 

que o plano de recuperação judicial do Grupo foi aprovado pela 

Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo competente, todos 

os créditos, cujo fato gerador seja anterior a 20/06/2016, nele incluídos 

foram novados, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, devendo ser 

pagos na forma prevista no plano de recuperação judicial. - DOS 

CRÉDITOS GERADOS DEPOIS DE 20.06.2016: Quanto aos créditos que 

possuem fato gerador posterior ao processamento da recuperação 

judicial, como no caso, trânsito em julgado da sentença em 12.04.2018, 

conforme ID 12695887, considerados extraconcursais, deverão ser 

executados normalmente, nos termos dos artigos 67 e 84 da Lei 

11.101/05. “Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas 

pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a 

despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, 

serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, 

respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. 

Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial 

pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a 

provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão 

privilégio geral de recebimento em caso de decretação de falência, no 

limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da 

recuperação.” “Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e 

serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, 

na ordem a seguir, os relativos a: (...) V – obrigações resultantes de atos 

jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do 

art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a 

fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a 

ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.” Portanto, considerando que a 

parte sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo da condenação, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, intime-se a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. 

Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 01º de agosto de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-39.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NUNES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000455-39.2017.8.11.0011. REQUERENTE: FLAVIO NUNES CAMARGO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação pelo 

procedimento dos Juizados Especiais em que FLAVIO NUNES CAMARGO 

propôs em desfavor de VIVO S.A.. Em audiência de conciliação houve 

celebração de acordo, sendo devidamente cumprido diante do pagamento 

da indenização no importe de R$3500,00 (três mil e quinhentos reais). 

Tendo em vista a concordância do autor, opino pela expedição de alvará 

de levantamento do valor depositado conforme indicação da patrona nos 

termos da ID14041405. Diante do prosseguimento e em consideração à 

plena quitação e cumprimento da sentença condenatória, opino pela 

homologação do presente acordo, com extinção do feito e, por 

consequência, proceda-se ao arquivamento dos autos. Remeto à 
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apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto, na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Mirassol D´Oeste, 01 de agosto de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 02 de agosto de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-19.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BONFIM CASTILHO MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MG0110851A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Expeça-se a Sra. Gestora Judiciária alvará para levantamento 

dos valores depositados em juízo em favor da exequente, conforme 

requerido no ID 14422969. Após, não havendo mais requerimentos, no 

prazo de 15 dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 01º de agosto de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258994 Nr: 1409-68.2018.811.0011

 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: Nilomar Marques da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Possavatis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 258994 SENTENÇAVistos, etc. (...) Pelo exposto, 

verifica-se que faltam os requisitos formais para a propositura da 

queixa-crime, bem como o autor não possui legitimidade para a propositura 

da presente ação, razão pela qual REJEITO a presente queixa-crime, com 

fulcro no artigo 395, inciso II do Código de Processo Penal.P. R. I. C.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Mirassol D’Oeste/MT, 30 de julho de 2018.Jean Garcia de 

Freitas BezerraJuiz de Direito em Substituição Legal

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 122004 Nr: 206-18.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Antonio de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado para manifestar acerca do cálculo de 

pena, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249890 Nr: 2983-63.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kadmo Marques Cuba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado para manifestar acerca do cálculo de 

pena, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257318 Nr: 617-17.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erik Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: igor christian adriano 

salgueiro - OAB:24525/0

 PROCESSO/CÓD Nº 257318

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face do réu ERIK FERNANDO DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções penais 

previstas nos artigos 129, §9º, 147 e 180, ambos do Código Penal, pela 

prática dos fatos delituosos descritos na denúncia de fls. 01-03.

Denúncia recebida em 07/03/2018 (fls. 47-47v).

Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 

53-56).

Audiência de instrução e julgamento realizada em 14/06/2018 (fls.75-75v).

 O Ministério Público apresentou memoriais finais às fls. 83-88, pugnando 

pela total procedência da inicial acusatória.

Em seus memoriais finais (fls. 91-105), a defesa requer: a) a 

desclassificação do crime de receptação para receptação culposa, 

previsto no art. 180, §3º, do CP; b) a absolvição do réu quanto ao crime de 

lesão corporal no ambiente doméstico ou, subsidiariamente, a 

desclassificação para vias de fato; c) absolvição quanto ao crime de 

ameaça.

 Em síntese, é o relatório. Decido.

• DO CRIME DO ART. 129, §9, do CP.

A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas pelo auto de prisão 

em flagrante delito de fl. 02, boletim de ocorrência policial militar de fls. 

03-04v, pedido de providências protetivas de fls. 12-13, exame de corpo 

de delito de fl. 15 e demais depoimentos prestados em Delegacia e em 

Juízo.

O réu, quando ouvido em Juízo (CD de fl. 78), confessou que teria 

agredido a vítima, porém alegou a tese de legítima defesa, visto que a 

vítima lhe teria agredido anteriormente.

Para a análise da tese do réu, transcrevo excerto do depoimento da vítima, 

prestado em Juízo (Cd de fl. 78):

Que foi atrás do réu na casa de uma mulher, e o flagrou com uma menina; 

que começaram a brigar, mas que ele não a ameaçou; que a menina 

quando a viu correu para o quarto da mãe dela; que retornou para pegar 

as roupas do réu e levou de volta para entregar ao mesmo; que aí ele a 

enforcou e a unhou, mas não a ameaçou; que estava abalada demais; que 

o réu não deu socos na declarante; que apenas falou em Delegacia que 

ele lhe socos porque estava nervosa; que eu joguei a bolsa em cima dele 

quando ele estava sentado; que ele se levantou e foi para cima dela; que 

para se defender o teria agredido; que o réu a segurou para se defender 

do tapa; que escutou o réu a ameaçando.

A considerar as circunstâncias em que ocorreram as agressões na vítima, 

após esta ter flagrado seu marido no quarto com outra mulher, tendo a 

mesma confessado que jogou uma bolsa de roupas em cima do réu, 

somado ao fato de terem sido encontradas lesões corporais leves no 

denunciado, segundo exame de corpo de delito de fl. 22, há dúvida 

razoável quanto à possibilidade de o réu ter agido em legítima defesa, uma 

vez que não seria impossível que sua esposa, flagrando-a com outra, por 

um sentimento de revolta, passasse a agredi-lo.

Ademais, confirmando este sentimento de raiva e vontade de prejudicar o 

denunciado inicialmente, a vítima asseverou em delegacia que o mesmo lhe 

teria agredido com dois socos (fl. 10), fato por esta desmentido em 

audiência (fl. 10).

Assim, a absolvição do denunciado é medida que se impõe quanto ao 
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referido delito.

• DO CRIME DO ART. 147 DO CP.

A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de prisão 

em flagrante delito de fl. 02, boletim de ocorrência policial militar de fls. 

03-04v, pedido de providências protetivas de fls. 12-13, exame de corpo 

de delito de fl. 15 e demais depoimentos prestados em Delegacia e em 

Juízo.

A vítima, quando ouvida em Delegacia, asseverou que após se refugiar na 

casa de uma vizinha, o réu teria para lá se deslocado e a ameaçado, 

dizendo que “ela não iria escapar pois iria matá-la” (fl. 10v).

Quando ouvida em Juízo, em que pese no início do seu depoimento ter dito 

que não foi ameaçada, a mesma se referia ao momento em que o réu teria 

lhe agredido, sendo que posteriormente, quando indagada pelo Promotor 

de Justiça, sobre o episódio que ocorrera quando já estava na casa de 

sua vizinha, a mesma confirmou que o réu teria lhe ameaçado de morte.

Sabe-se em delitos deste jaez a palavra da vítima prepondera sobre a do 

acusado, ainda mais no presente caso, em que a vítima, durante seu 

depoimento em Juízo, buscou usar palavras que amenizassem a conduta 

do réu, pelo que não há como asseverar que a mesma estaria mentindo 

para prejudicar o acusado quanto ao crime de ameaça.

• DO CRIME DO ART. 180 DO CP.

A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de prisão 

em flagrante delito de fl. 02, boletim de ocorrência policial militar de fls. 

03-04v e 29-29v, e depoimentos prestados em Delegacia e em Juízo.

O réu asseverou em Juízo (fl. 78) que teria comprado a motocicleta objeto 

da denúncia uma semana antes de ser preso, pelo valor de R$ 1.500,00 

(hum mil e quinhentos reais), tendo o vendedor dito que o veículo seria 

FINAN, não lhe entregando qualquer documentação.

O Policial Militar Alex Geovany Caxito do Amaral, ouvido em Juízo à fl. 78, 

confirmou que o réu estava em poder da motocicleta objeto de furto, não 

tendo o réu apresentado qualquer documentação.

Portanto, é inquestionável que o réu estava de posse do objeto de crime. 

Também é inquestionável que não estão presentes nos autos nenhum 

elemento que indique a aquisição lícita do objeto por parte do réu, 

reforçando que cabe a ele a comprovação da origem lícita do bem, nos 

termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu.

Em relação à pretensão de desclassificação do delito de receptação para 

a sua modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3º, do CP, melhor 

sorte não assiste à defesa. Isso porque, conforme salientado alhures, 

surpreendido o acusado na posse do objeto de origem criminosa, 

inverte-se o ônus da prova em seu desfavor, cabendo a ele demonstrar a 

ausência de dolo em sua conduta por meio de qualquer prova admitida em 

direito, o que não se verificou nos autos em apreço. Logo, não logra êxito 

o pedido apresentado pela defesa no qual pede a desclassificação do tipo 

penal previsto pelo Art. 180, caput, do CP, para o § 3º do mesmo 

dispositivo.

Assim, houve dolo direto, suficiente para a configuração do tipo penal 

previsto no art. 180, caput, do Código Penal, sendo certo que o acusado 

adquiriu bem móvel, em proveito próprio, que sabia ser produto de crime.

Impende ressaltar que a máxima da experiência demonstra, de forma 

inquestionável, que a aquisição do bem sem explicação razoável acerca 

do valor e de quem se adquiriu confirma a presença das elementares 

objetivas previstas para a configuração do tipo insculpido no art. 180, 

caput, do Código Penal, razão pela qual se afasta a tese de 

desclassificação do delito para a sua modalidade culposa.

Nesse sentido, recente decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELA PRATICA DO CRIME DE 

RECEPTAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – 

RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO 

DE RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA COM APLICAÇÃO DO 

PARAGRAFO 5º DO ART. 180 DO CP - INVIABILIDADE – RECURSO NÃO 

PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. I -. Não cabe 

o reconhecimento da receptação na modalidade culposa, quando os 

indícios e circunstâncias exteriores que envolvem os fatos e a própria 

conduta do agente, revelam que este tinha ciência que a mercadoria era 

produto de crime. 2. A mera alegação de desconhecimento de que a coisa 

apoderada era produto de crime não afasta o dolo, se os indícios e as 

circunstâncias exteriores do fato indicam o contrário. (Ap 150781/2014, 

DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 03/07/2015)

Portanto, pelo arcabouço probatório angariado nos autos, comprovadas a 

materialidade e autoria delitivas e, tendo em vista a tipicidade objetiva e 

subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do réu, impõe-se a sua 

condenação quanto ao delito de receptação, nos termos do art. 180, 

caput, do Código Penal.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido 

formulado na denúncia, para ABSOLVER o réu ERIK FERNANDO DA 

SILVA, devidamente qualificado nos autos, do crime previsto no art. 129, 

§9º, do Código Penal, mas CONDENÁ-LO nas penas dos art. 147 e 180, 

ambos do CP, em concurso material.

• Do crime de ameaça.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui maus antecedentes, 

conforme relação de fl. 46, ostentando duas condenações criminais com 

trânsito em julgado, uma nos autos CI 192781 e a outra nos autos CI 

168317, de Cáceres e Mirassol D’Oeste, sendo que uma aqui será 

valorada e a outra para fins de reincidências, não importando em bis in 

idem; a conduta social não há como aferir dos autos, de modo que não 

deve ser valorada negativamente; poucos elementos foram coletados a 

respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o 

motivo do crime consistiu na intimidação da vítima, o qual já é punido pela 

própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias do 

delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as 

consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a existência de circunstância judicial 

desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção.

Não há circunstância atenuante a ser valorada, porém há o concurso das 

agravantes previstas no art. 61, II, f (violência doméstica contra a mulher), 

e no art. 61, I (reincidência), ambas do Código Penal. Assim, agravo sua 

pena em mais 01 (um) mês, dosando-a em 03 (três) meses de detenção, a 

qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento ou diminuição de 

penal.

• Do crime de receptação.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito 

apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui maus antecedentes, 

conforme relação de fl. 46, ostentando duas condenações criminais com 

trânsito em julgado, uma nos autos CI 192781 e a outra nos autos CI 

168317, de Cáceres e Mirassol D’Oeste, sendo que uma aqui será 

valorada e a outra para fins de reincidências, não importando em bis in 

idem; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do 

crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil em detrimento do 

patrimônio alheio, o qual já é punido pela própria tipicidade; as 

circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar; 

as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática do crime.

Desta forma, havendo circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo 

a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes de pena. Porém, presente a 

circunstância agravante insculpida no art. 61, inciso I, do Código Penal 

(reincidência), pelo que agravo sua pena em mais 06 (seis) meses.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena, de modo que 

fixo definitivamente a pena do réu em 02 (dois) anos de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da 

proporcionalidade, fixo a pena de multa em 50 (cinquenta) dias-multa, 

correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos 

fatos.

Em virtude do concurso material de delitos, fica o réu definitivamente 

condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 03 (três) meses de 

detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do 

salário mínimo vigente à data dos fatos.

Conquanto a pena tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, o 

réu é reincidente, portanto, fixo como regime inicial de cumprimento da 

pena o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” e §3º do Código Penal 

c/c súmula 269 do STJ.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por 
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restritiva de direitos, com base no art. 44, II, do CP, vez que o acusado é 

reincidente em crime doloso, bem como a suspensão condicional da pena, 

nos termos do art. 77, I, do CP.

O condenado poderá apelar em liberdade, tendo em vista que o regime 

fixado foi o semiaberto e que ele permaneceu solto após a instrução 

processual.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes 

providências:

a) Lance o nome do réu no rol dos culpados;

b) Expeça-se guia de execução definitiva do condenado;

c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

d) Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

e) Oficie-se ao Juízo das Execuções Penais desta Comarca (3ª Vara 

Criminal) informando da presente sentença.

Quanto à motocicleta entregue em depósito à fl. 27, fica a mesma 

definitivamente restituída ao 28º CIRETRAN de São José dos Quatro 

Marcos/MT, o qual deve ser oficiado desta decisão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 1º de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262103 Nr: 2693-14.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleitson Aparecido Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14.862

 PROCESSO/CÓD. Nº 262103

Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 28/08/2018, às 14h00min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 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.: 262103 Nr: 2693-14.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleitson Aparecido Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14.862

 Vistos, etc.

Cumpra-se, servindo-se da presente cópia de mandado.

Designo o dia 28/08/2018, às 14h00min., para realização do ato 

deprecado.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da designação desta audiência.

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

Portaria

PORTARIA N.° 46/2018/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, CONSIDERANDO os termos da Instrução Normativa n. 

02/2015/PRES, de 02/3/2015, subscrito pelo Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Presidente Paulo da Cunha. CONSIDERANDO a licença 

maternidade de 180 (cento e oitenta) dias pela Gestora Judiciária da 

Primeira Vara, Milene Arissava Vilela, analista judiciário matrícula 20596, 

no período de 20/07/2018 a 15/01/2019; RESOLVE:Art 1.º DESIGNAR a 

servidora CAMILA LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA, analista Judiciário 

matrícula 32580, para exercer a função de Gestora Judiciária da Primeira 

Vara da Comarca de Nova Mutum, em substituição a titular, durante 90 

(noventa) dias, no período de 18/10/2018 a 15/01/2019. Publique-se, 

registre-se e cientifique-se. Nova Mutum, 20 de julho de 2018. CÁSSIO 

LEITE DE BARROS NETTOtable

 PORTARIA N.° 46/2018/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,

 CONSIDERANDO os termos da Instrução Normativa n. 02/2015/PRES, de 

02/3/2015, subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Presidente Paulo da Cunha.

 CONSIDERANDO a licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias pela 

Gestora Judiciária da Primeira Vara, Milene Arissava Vilela, analista 

judiciário matrícula 20596, no período de 20/07/2018 a 15/01/2019;

 RESOLVE:

Art 1.º DESIGNAR a servidora CAMILA LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA, 

analista Judiciário matrícula 32580, para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum, em substituição a 

titular, durante 90 (noventa) dias, no período de 18/10/2018 a 15/01/2019.

 Publique-se, registre-se e cientifique-se.

 Nova Mutum, 20 de julho de 2018.

 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

 PORTARIA N.° 45/2018/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,

 CONSIDERANDO os termos da Instrução Normativa n. 02/2015/PRES, de 

02/3/2015, subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Presidente Paulo da Cunha.

 CONSIDERANDO a licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias pela 

Gestora Judiciária da Primeira Vara, Milene Arissava Vilela, analista 

judiciário matrícula 20596, no período de 20/07/2018 a 15/01/2019;

 RESOLVE:

Art 1.º DESIGNAR a servidora ANA RITA CORDENOSI BUCHMANN, 

analista Judiciário matrícula 7544, para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum, em substituição a 

titular, durante 90 (noventa) dias, no período de 20/07/2018 a 17/10/2018.

 Publique-se, registre-se e cientifique-se.

 Nova Mutum, 20 de julho de 2018.

 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001679-44.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARCIA GALLO (REQUERENTE)

PEDRO LUIS GALLO (REQUERENTE)

SILMARA ADRIANI GALLO (REQUERENTE)

VANDA REGINA GALLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA FENNER RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, 

caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a 

comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 
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Nova Mutum/MT, 30 de Julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001745-24.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNELLY FERREIRA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RENAN TOMAZI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, 

caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a 

comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 02 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001738-32.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PENHA (REQUERENTE)

J. E. D. S. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDES LISBOA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, 

caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a 

comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 02 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1001729-70.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Procurador-Geral do Estado do Mato Grosso (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO (ORDENADO)

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO (ORDENADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM Vistos, etc. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva ao 

Tribunal de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo. 

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda. Comunique-se o Tribunal Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 02 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76036 Nr: 4612-80.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leticia Cristina Rodrigues Lopes - ME, Leticia 

Cristina Rodrigues Lopes, Jackson Espindola Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls. 53/55, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53902 Nr: 10368-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Sonegados->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heliodorio Santos Nery - 

OAB:4.630 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Arruda Carmo 

- OAB:10546, Joyce de Oliveira Campos - OAB:12.923-MT, LUCIEN 

FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525, Thais de Oliveira Silva Campos - 

OAB:12585/MT, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Vistos, etc.

Tendo em vista que, da análise do Sistema Apolo, constata-se que de fato 

o patrono da parte Autora somente devolveu os autos em cartório no dia 

30/07/2018, inviabilizando a apresentação de memoriais finais pela parte 

ré no prazo estabelecido anteriormente:

 DEFIRO o pedido de fls. 887/888 no intuito de evitar eventual alegação de 

cerceamento de defesa, de modo que concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias à parte Requerida para apresentação de memoriais finais, a contar do 

dia 30/07/2018, data em que os autos foram restituídos em cartório pela 

parte adversa.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79384 Nr: 7558-88.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizandra StefanoKich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Antonio Kich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Jose Vieira - OAB:PR 

67.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Certifico que o Número Único do presente feito foi alterado para 

7558-88.2014.811.0086 devido a um erro no sistema, devendo esta 

numeração ser utilizada em futuras consultas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54381 Nr: 242628-90.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemente Franzener

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:MT 11.065, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 

12.208-A

 Certifico que o Número Único do presente feito foi alterado para 

242628-90.2011.811.0086 devido a um erro no sistema, devendo esta 
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numeração ser utilizada em futuras consultas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72207 Nr: 37907-45.2012.811.0086

 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): Leila Gisele Saraiva Schimitt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva 

(CRCMT) - OAB:MT 10.885, Taisa Esteves Matsubara Sanches - 

OAB:MT 11.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 Certifico que o Número Único do presente feito foi alterado para 

37907-45.2012.811.0086 devido a um erro no sistema, devendo esta 

numeração ser utilizada em futuras consultas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71262 Nr: 37903-08.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Jose Aguetoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Mary Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 13.390

 Certifico que o Número Único do presente feito foi alterado para 

37903-08.2012.811.0086 devido a um erro no sistema, devendo esta 

numeração ser utilizada em futuras consultas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51030 Nr: 242632-30.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONOFRE RONCATO - OAB:2147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Certifico que o Número Único do presente feito foi alterado para 

242632-30.2011.811.0086 devido a um erro no sistema, devendo esta 

numeração ser utilizada em futuras consultas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85149 Nr: 7559-73.2014.811.0086

 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: CAIO FERNANDO MOTTA BONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embrasystem Tecnologia em Sistemas IMP e 

Exp Ltda "BBOM".

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson F. Pretti - 

OAB:OAB/MS 12017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Certifico que o Número Único do presente feito foi alterado para 

7559-73.2014.811.0086 devido a um erro no sistema, devendo esta 

numeração ser utilizada em futuras consultas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54385 Nr: 37906-60.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio César Ferraz de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Certifico que o Número Único do presente feito foi alterado para 

37906-60.2012.811.0086 devido a um erro no sistema, devendo esta 

numeração ser utilizada em futuras consultas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25437 Nr: 2-60.1999.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronny Schreurs de Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando José Sales ( Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Arnaldo Rauen Delpizzo - OAB:MT 4.708 A, Luis 

Augusto Pereira dos Santos - OAB:5667/MT, Moema Viana 

Reginato - OAB:MT 12.023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante ao teor da certidão de fls. 163, intime-se o advogado da parte Autora 

para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento 

do feito pelo período de 01 (um) ano.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104889 Nr: 3228-43.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMILSON DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Lauer Murta, CARLOS EDUARDO 

BELLOTTI DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:MT 17.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Bellotti de 

Rezende - OAB:MT 10.955, Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 

16.361-A

 Vistos, etc.

Corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para “Cumprimento de Sentença”.

Na forma do art. 513, §2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada através de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos 

autos Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87417 Nr: 5052-08.2015.811.0086

 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: PdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPR, PNRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Souza Guerra Junior - 

OAB:PR 29.162, Marcio Guedes Berti - OAB:PR 37.270
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ADAMCZYK - 

OAB:50.982 / PR

 Certifico que o Número Único do presente feito foi alterado para 

5052-08.2015.811.0086 devido a um erro no sistema, devendo esta 

numeração ser utilizada em futuras consultas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70520 Nr: 37904-90.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coligação Todos Por Nova Mutum, Godoberto 

Dreher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B, Ricardo Zimmermann Lima - OAB:14492-A/MT

 Certifico que o Número Único do presente feito foi alterado para 

37904-90.2012.811.0086 devido a um erro no sistema, devendo esta 

numeração ser utilizada em futuras consultas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54088 Nr: 37900-53.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Luiz Keska

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Certifico que o Número Único do presente feito foi alterado para 

37900-53.2012.811.0086 devido a um erro no sistema, devendo esta 

numeração ser utilizada em futuras consultas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114541 Nr: 3932-22.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiagril Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Romeu Antonio Covolan, 

Vilson Covolan, Darci Covolan, Sonia Regina Soares Covolan, Berenice 

Arlete Louthcinovshy Covolan, Aparecida de Fátima Baldesin Covolan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:

 Certifico que o Número Único do presente feito foi alterado para 

3932-22.2018.811.0086 devido a um erro no sistema, devendo esta 

numeração ser utilizada em futuras consultas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55048 Nr: 242630-60.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Waliska Silvestre de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Certifico que o Número Único do presente feito foi alterado para 

242630-60.2011.811.0086 devido a um erro no sistema, devendo esta 

numeração ser utilizada em futuras consultas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91576 Nr: 5053-90.2015.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 

Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Guimarães Botaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Garcia Gomes - OAB:SP 

239.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Certifico que o Número Único do presente feito foi alterado para 

5053-90.2015.811.0086 devido a um erro no sistema, devendo esta 

numeração ser utilizada em futuras consultas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55039 Nr: 242634-97.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJXdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPdSL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Humberto de Oliveira 

Junior - OAB:11208/MT

 Certifico que o Número Único do presente feito foi alterado para 

242634-97.2011.811.0086 devido a um erro no sistema, devendo esta 

numeração ser utilizada em futuras consultas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54702 Nr: 55786-36.2010.811.0086

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Scariot

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Jose Mazon - 

OAB:SP 161.112, Heloisa Manzoni - OAB:SP 277.647, João Carlos de 

Lima Junior - OAB:SP 142.452

 Certifico que o Número Único do presente feito foi alterado para 

55786-36.2010.811.0086 devido a um erro no sistema, devendo esta 

numeração ser utilizada em futuras consultas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71006 Nr: 37901-38.2012.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBdAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Rafael Karas Surek - 

OAB:PR 42.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Certifico que o Número Único do presente feito foi alterado para 

37901-38.2012.811.0086 devido a um erro no sistema, devendo esta 

numeração ser utilizada em futuras consultas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95181 Nr: 3178-51.2016.811.0086

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agro pecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Delmar Theves, Helena Souza Theves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72016 Nr: 517-07.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloiza Cristina Castelan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Carta Precatória juntada às fls. 110/111, 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.: 105509 Nr: 3559-25.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrinova Comercio de Peças e Implementos agrícolas 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Lanzarini - OAB:MT 

11.553

 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 Carta Precatória juntada às fls. 46/75, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição de nova Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85170 Nr: 46481-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claiton Arzamendia do Nascimento, ACACIA 

AMARELA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Carta Precatória juntada às fls. 112/118, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90510 Nr: 254-67.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LUIZ DALZOTTO E CIA LTDA – ME 

(DALMEI COM. E REPRESENTACOES), MARLONEI LUIZ FRONZA, 

GRACIANE DECEZARO FRONZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Carta Precatória juntada às fls. 47/55, 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.: 89673 Nr: 4814-86.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wandir Soares Massafra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adaim Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Tetilla Moreira Gewehr 

- OAB:MT 17.967, Marisvaldo Paiva de Menezes - OAB:29518/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73620 Nr: 2139-24.2013.811.0086

 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): Dorismar Luiz Baruffi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11546-A, Renan Nadaf 

Gusmão - OAB:MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A em face de DORISMAR LUIZ 

BARUFFI, ambos qualificados nos autos.

À fl. 92, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento do 

feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 92), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do executado, 

ao passo que não citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 92 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo. 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53810 Nr: 1312-47.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeovan de Abreu Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por BV FINANCEIRA AS CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 

face de JEOVAN DE ABREU LIMA, ambos qualificados nos autos.

À fl. 72, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento do 

feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 72), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do executado, 

ao passo que não citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 72 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo. 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49358 Nr: 443-21.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KdLF, ZAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por K. de L. F. 

representado por ZELI APARECIDA DE LARA em face de VALDECIR PAIM 

FERREIRA, ambos qualificados nos autos.

A parte requerente embora devidamente intimada por edital para dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, se 

manteve inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, o requerente quedou-se inerte, conforme certidão 

de fl. 65.

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, observados os benefícios da assistência 

judiciária gratuita concedida anteriormente.

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.: 78310 Nr: 1696-39.2014.811.0086

 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): Jonas Sidnei Zaleski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 46.

Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) 

dias, trazer aos autos o endereço da parte executada ou comprovação 

por meio de juntada de documentos nos autos que tentou localizar o 

endereço.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83221 Nr: 936-56.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Vicente Baldissera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalurgica Xingu Ltda, Delison da Costa e 

Silva, Vinicius Mayer, Fabiana Michele Kerber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Dirceu Vicente 

Baldissera em face de Metalúrgica Xingu Ltda. e Outros, objetivando o 

pagamento do valor de R$ 59.178,00 (cento e cinquenta e nove mil, cento 

e oitenta e oito reais), acrescido de juros mora, correção monetária, 

custas processuais honorários advocatícios. Juntou documentos (fls. 

09/14).

Despacho inicial à fl. 15.

Em 11.08.2017, houve a citação dos executados Metalúrgica Xingu Ltda. e 

Délison da Costa e Silva, conforme certidão de fl. 36.

É o relatório.

Decido.

 Primeiramente, determino que o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias 

retifique o valor da causa, uma vez que está inferior ao proveito 

econômico que pretende obter, qual seja, R$ 59.178,00 (cento e cinquenta 

e nove mil, cento e oitenta e oito reais), bem como recolha as custas 

complementares, sob pena de indeferimento da petição inicial.

 No mais, desde que cumprida a determinação anterior, determino a 

expedição de novo mandado para fins de citação da executada Fabiana 

Michele Kerber, cujo endereço se encontra à fl. 45.

 Por fim, consigno que não fora realizada a busca de endereço do 

executado Vinícius Mayer por meio dos sistemas informatizados do TJ/MT, 

em razão de o exequente não ter informado seu CPF.

 Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o exequente traga 

aos autos o CPF do executado Vinícius Mayer, sob pena de preclusão 

para requerer a busca de endereço pelo Juízo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85085 Nr: 1990-57.2015.811.0086

 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: Ricardo Flores de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo da Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito.Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais, porém a referida condenação 

permanecerá sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 

artigo 98, § 3°, do Código de Processo Civil.Sem honorários advocatícios 

sucumbenciais, visto que com o advento da Emenda Constitucional nº. 

80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da 

Magistratura e do Ministério Público. Nesse sentido a jurisprudência: [...] 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 
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anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100765 Nr: 653-62.2017.811.0086

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Araujo Martins - ME (Shopping Calhas), 

RODRIGO ARAUJO MARTINS, JUCIMARA CILLA MARTINS, JOAO 

MARTINS, ROSEMARY DE ARAUJO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 76, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113741 Nr: 618-68.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walker Diogenes Ricarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Avansini Carnelos - 

OAB:10924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:MT 16.691-A, Ricardo José da Silva Siqueira de Farias - 

OAB:MT 17.486

 Certifico para os devidos fins que a publicação da decisão de fl. 139, não 

constou o nome do advogado da parte embargada, razão pela qual 

impulsiono os autos para republicar referido decisório, o qual passo a 

transcrever: "Vistos. Recolhido o pagamento das custas processuais 

remanescentes às fls. 137-v/138 e retificado o valor da causa, recebo os 

presentes embargos, por serem tempestivos, conforme certidão de fls. 

130. Deixo de aplicar efeito suspensivo, tendo em vista o disposto no 

artigo 919, caput, do Código de Processo Civil, considerando que não 

estão presentes os requisitos da tutela provisória e a execução em 

apenso não está garantida. Intime-se o embargado para impugnar no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicando as provas que porventura desejar 

produzir, nos termos do artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Após, devolvam-se os autos conclusos para análise da possibilidade de 

julgamento antecipado do pedido ou designação de audiência, consoante 

disposição do artigo 920 do Código Processual Civil. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114174 Nr: 830-89.2018.811.0086

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLY DE ARRUDA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 

5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 32, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110370 Nr: 6132-36.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veraldo Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival Jose Betinelli - OAB:PR 

74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:PR 73.756, Élcio Luís 

Weckrlim Fernandes - OAB:PR-17.964, Everton Diego Giessler - 

OAB:PR 74.627, Helbert Fernandes Fonseca - OAB:PR 74.074, 

Jarbas Castilhos da Silva - OAB:PR 64.833, Paulo Victor Krutsch 

Soletti - OAB:MT 20.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 27, 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.: 114243 Nr: 861-12.2018.811.0086

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro de Carvalho Pereira

 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 para intimar a parte autora, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas às fls. 65/68, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111257 Nr: 6702-22.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Lote Facil Incorporadora e Construtora Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neide Maria Pires dos Santos, Daniele Cristina 

Mendes Nonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 39, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100133 Nr: 290-75.2017.811.0086

 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: COMÉRCIO DE FRUTAS TRINDADE LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVM COMÉRCIO DE REFIÇÕES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO 

MOURA - OAB:22107/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 66, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001471-60.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS ROBERTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001471-60.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JONAS ROBERTO DE ALMEIDA REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos 

os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Defiro a inversão do ônus da prova, porque presentes os requisitos 

legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da 

parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em 

caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação 

trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, 

bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que 

somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. Justamente pela 

antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio 

direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos 

pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte 

deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos 

mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas 

considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. De efeito, a 

parte Autora comprova em sede de documentos que instruem a exordial 

que o boleto com vencimento no 21.05.2017 fora devidamente pago em 

dia, sendo indevida, ao menos em sede liminar, a inscrição nos órgão de 

proteção ao crédito. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, para fins de: DETERMINAR que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo para 

cumprimento voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da 

multa, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 2 de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 87989 Nr: 3718-36.2015.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Prado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ranielly Gonçalina Leite - 

OAB:14433

 Vistos.

Recebo o Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público à fl. 270.

Dê-se vistas dos autos ao Parquet, para que ofereça as competentes 

razões recursais, e em seguida, vistas à Defesa, para que querendo, 

apresente contrarrazões, no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas 

homenagens de estilo.

Às providências.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 50698 Nr: 1751-92.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luana Salete Lemes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Pereira da Silva 

- OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Vistos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de 

Apelação interposto pela Defesa da ré Luana Salete Lemes de Oliveira à 

fl. 142.

 Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, para que, querendo, ofereça 

contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas 

homenagens de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 76722 Nr: 331-47.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Seguradora Líder dos Seguros DPVAT, Ministerio 

Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leia Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luci Helena Souza Silva 

Monteiro - OAB:5.024, Phillipe Mallet - OAB:115.668, Promotor - 

OAB:, Ricardo da Silva Monteiro - OAB:3301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Martins Filho - 

OAB:11.500, JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 Vistos.

 Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face de Leia 

Ribeiro da Silva, pela suposta prática do crime previsto no art. 171, caput, 

do Código Penal.

 A acusada foi devidamente citada (fl. 108), pelo que a Defesa apresentou 

resposta à acusação às fls. 181/184, alegando que a acusada foi vítima 

de criminosos profissionais, tendo em vista que esta teve seus 

documentos falsificados.

É o breve relatório.

 Decido.

No presente caso, constato a existência de lastro probatório mínimo e a 

circunstância de que os fatos narrados constitui crime. Uma vez reunidos 

esses requisitos, a denúncia deve ser recebida, deflagrando-se a ação 

penal. Somente com a dilação probatória poder-se-á averiguar a real 

prática dos fatos descritos, a participação e o elemento subjetivo da ação 

da denunciada, bem como sua eventual adequação ao tipo em cuja 

sanção restou incursa, respeitada a ampla defesa e sob o crivo do 

contraditório.

Quanto às demais alegações expendidas pela Defesa, verifico que estas 

carecem de dilação probatória por cuidar-se, em síntese, do mérito da 

ação, razão pela qual inoportuno o momento processual para sua análise, 

frente o princípio da busca da verdade real.

Destarte, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária da acusada nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, e ainda por inexistir outras questões 

de ordem material ou processual que possam impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Assim, designo o dia 28 de janeiro de 2019, às 16h00min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se a acusada e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecerem no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 88003 Nr: 3724-43.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAB, AAdRS, FFdB, DPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Eduardo Machado - OAB:13.065, 

Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A, João Ricardo Sartori 

dos Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 

16.704

 Vistos.

 Considerando retorno dos autos do E.TJMT, com o Acórdão que manteve 

inalterada a sentença de fls. 547/558v.º, cumpra-se integralmente a 

decisão.

Após, proceda-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos, atento ao disposto no art. 983 e §§ da CNGC.

Atente-se ao Sr. Gestor para diligenciar acerca da certidão de trânsito em 

julgado do referido Acórdão.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120074 Nr: 3670-72.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Henrique Ferreira Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:17166/O

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 22/11/2018, às 17h15min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119632 Nr: 3469-80.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas da Silva Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:MT 13.116, Moacir Ribeiro - OAB:MT 3.562-B

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 12/11/2018, às 17h30min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 81036 Nr: 2189-73.2016.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA STAUDT ROTHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 185834.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 
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dia 28/09/2018 às 08h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87071 Nr: 780-28.2017.811.0012

 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: RITA BATISTA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ 

BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO BATISTA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 185827.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 25/09/2018 às 09h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103838 Nr: 2512-10.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 185837.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 28/09/2018 às 09h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 73227 Nr: 2038-44.2015.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA ALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACILIANO TEODORO DE SOUSA, LUZIA 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de usucapião ordinário movida por Cleuza Alves Lima 

em desfavor de Graciliano Teodoro de Souza, Luzia Pereira de Souza, 

Divino Manoel da Cunha e Aparecida de Oliveira Cunha, pela qual pretende 

usucapir o imóvel locado sob o nº 06, quadra nº 04, conjunto 4-E, Setor 

Nova Brasília, Nova Xavantina-MT.

À fl. 82, o polo passivo foi alterado, tendo sido excluídos os demandados 

Divino Manoel da Cunha e Aparecida de Oliveira Cunha.

Os requeridos foram citados por edital. Nomeado curador especial, foi 

apresentada defesa à fl. 138.

Os réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados 

foram citados à fl. 89.

Os confrontantes foram citados parcialmente à fl. 107, eis que Calixto 

Miranda não foi encontrado.

As Fazendas Públicas Municipal, Estadual e da União declararam 

desinteresse no imóvel objeto da lide (fls. 98, 104 e 101).

O “parquet” informou desnecessidade de sua intervenção no feito, à fl. 

100.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento. Decido.

Intime-se a parte autora para manifestação sobre a diligência infrutífera de 

citação do confrontante Calixto Miranda, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, bem como para que, em igual prazo, 

indique as provas que pretende produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo retro, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88627 Nr: 1802-24.2017.811.0012

 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: MARLI APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I - defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II - Indefiro o 

pedido de tutela provisória de urgência antecipada, pois os fundamentos 

trazidos pelo patrono da causa não evidenciaram a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o qual não 

merece prosperar a análise da tutela antecipada (CPC, art. 294 e 

seguintes). III - Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, 

nos termos do art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se 

extrai da própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos, resta demonstrado que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. IV - Cite-se a 

autarquia requerida, para, querendo, apresentar contestação. V - Diante 

do Ofício circular AGU/PF-MT/DPREV n° 12/2017, encaminhado pela 

procuradoria Federal, DETERMINO, a priori, a realização de perícia e, para 

tanto, nomeio como médica perita a pessoa da Dra. Rhayanne Nayara 

Cândido Barzotto, que atende no Hospital Municipal de Nova Xavantina/MT, 

situado na Rua Francisco Lima, n° 416, Centro, Nova Xavantina-MT. VI - 

Intime-se a perita dando-lhe ciência da nomeação (devendo constar do 

mandado as advertências dos artigos 157 e 158 do CPC) e, no mesmo ato, 

dos quesitos formulados pelas partes – devendo a autora ser intimada 

para acostar os quesitos em 05 (cinco) dias, sendo que os do requerido 

encontram-se no ofício circular n°. 12/2017 -, bem como para que promova 

o agendamento, desde logo, da data em que os exames/vistorias 

necessários se efetuarão. VII - Fica desde já arbitrado para pagamento 

dos honorários periciais o valor de R$ 234,80, limite máximo da Tabela II, 

do Anexo I, da Resolução 558, de 22 de maio de 2007, do Conselho da 

Justiça Federal.VIII - Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 10 

(dez) dias.IX - Agendada a data da perícia, cientifiquem-se as partes da 

data, horário e local, devendo a parte autora comparecer munida de seus 

documentos pessoais e exames médicos, laudos e outros que repute 

importantes ao esclarecimento do perito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78995 Nr: 1268-17.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS VINICIUS DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:20.354-B

 Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 

desfavor de Lucas Vinicius do Prado, em razão da prática, em tese, das 

infrações penais descritas nos artigos 306, “caput”, c/c 298, inciso III, e 

311, todos da Lei 9.503/97, em concurso formal de crime (artigo 70, CP).

Narra a denúncia ter o réu Lucas Vinicius do Prado, sem possuir 

permissão para dirigir ou CNH, em 01.05.2016, por volta de 19h45min, nas 
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vias públicas desta cidade e comarca, conduzido veículo automotor com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, 

trafegando em velocidade incompatível com a segurança em logradouro 

com grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo 

de dano.

A exordial acusatória foi recebida em 17.05.2016 (ref. 5). O réu foi citado 

pessoalmente em 23.05.2016 (ref. 19) e apresentou resposta à acusação 

(ref. 36).

Durante a instrução processual, foram realizadas as inquirições das 

testemunhas Osmar de Oliveira Gama, Fernando Pereira da Silva e 

Fernando Lira de Oliveira. Constatou-se a ausência do réu em audiência, 

embora devidamente intimado.

O Ministério Público apresentou alegações finais em audiência, postulando 

a condenação do réu nos termos da denúncia (ref. 101).

A Defesa técnica apresentou alegações finais à ref. 105, requerendo a 

absolvição do réu por falta de provas. Em caso de condenação, postulou 

pela aplicação da pena mínima, com substituição da pena privativa de 

liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo questões preliminares ou incidentais a serem decididas, assim 

como nulidades ou vícios a serem sanados, passo à análise do mérito.

1. DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306 DA LEI 9.503/97

A materialidade da infração penal encontra-se demonstrada pelo auto de 

prisão em flagrante, boletim de ocorrência nº. 2016.145390, auto de 

apreensão e auto de constatação de embriaguez, o qual narra os 

sintomas apresentados pelo acusado: vestes desalinhadas, hálito 

alcoólico, equilíbrio alterado, comportamento sonolento, atitude deprimida e 

marcha ebriosa.

Passo à análise da autoria.

A testemunha FERNANDO LIRA DE OLIVEIRA, policial militar, efetuou a 

prisão em flagrante do réu. Em juízo, afirmou ter recebido ligações com 

informações de um veículo de cor prata trafegando em alta velocidade 

pelas ruas do Bairro Tonetto, colocando as pessoas em risco.

 Em diligência, a polícia militar teria recebido outra ligação, do escrivão de 

polícia Fernando, o qual relatava ter um veículo de cor prata realizado um 

“cavalo de pau” e quase colidido com o seu veículo.

 Após, teriam recebido nova ligação, dessa vez do policial civil Osmar, o 

qual informava onde o veículo e o réu se encontravam. Em diligência, 

lograram êxito em localizar o réu dentro do veículo, no banco do motorista, 

o qual apresentava sinais de embriaguez alcóolica como halitose etílica, 

olhos avermelhados, pelo modo de conversar e vestimentas desalinhadas. 

O réu teria confirmado a ingestão de bebidas alcoólicas. Foram 

apreendidas bebidas alcoólicas dentro do veículo. Asseverou ter o réu 

alegado não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Inquirida em juízo, a testemunha FERNANDO PEREIRA DA SILVA afirmou 

ter sido surpreendido por um veículo prisma, o qual teria dado um “cavalo 

de pau” e quase colidido de frente com o seu veículo, tendo que desviar 

para não ocorrer a colisão.

Diante do ocorrido, entrou em contato com a polícia militar relatando os 

fatos.

A testemunha Walter Alves do Carmo Junior não foi inquirida em juízo. 

Mas, perante a Autoridade Policial, prestou as seguintes declarações: “(...) 

a CIA PM recebeu denúncia de que um indivíduo conduzindo um veículo 

prisma de cor prata estava trafegando por ruas do bairro Toneto em alta 

velocidade, aparentando estar embriagado e colocando em risco 

condutores da via; Que, algum tempo depois o escrivão de polícia civil 

Fernando também ligou na CIA PM e informou que um veículo prisma de cor 

prata havia realizado um “cavalo de pau” nas proximidades d praia do sol, 

quase colidindo com o veículo dele; que, enquanto a guarnição realizava 

diligências a fim de localizar tal veículo, o investigador de polícia Osmar 

ligou na CIA PM e informou que o veículo prisma tinha acabado de 

estacionar em frente ao hotel Vitória; que, de imediato a guarnição 

deslocou para o local informado e encontrou o suspeito ainda dentro do 

veículo (...) foi realizado a abordagem ao suspeito, o qual se identificou 

como LUCAS VINICIUS DO PRADO (...) foi encontrado duas (02) latas de 

cerveja vazias e um engradado de cerveja de garrafas, contendo vinte e 

quatro (24) unidades) (...) LUCAS afirmou que ingeriu 04 cervejas e que 

realmente tinha dado dois “cavalos de pau” com o veículo (...)”.

A declaração da testemunha Walter Alves do Carmo Junior foi 

corroborada em juízo por meio da prova oral produzida sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa.

A alteração da capacidade psicomotora do réu, entendida como 

modificadora dos sentidos, da pronta resposta a estímulos, atenção, 

concentração, reflexos ou comando dos movimentos corpóreos, pode ser 

aferida por índices de álcool por litro de sangue, por litro de ar alveolar, 

definidos na lei, ou pelos sinais que indiquem tal alteração, conforme 

disciplinado pelo CONTRAN na Resolução n.º 432/2013, ou ainda por 

qualquer meio de prova admitido em direito.

O E.TJMT já se pronunciou acerca dos meios de prova para constatação 

da alteração da capacidade psicomotora do réu. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ 

AO VOLANTE – ARTIGO 306 DA LEI N. 9.503/97 - SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE 

CONSTATAÇÃO E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA 

ABORDAGEM – PROVAS SUFICIENTES - RECURSO IMPROVIDO. A 

alteração na capacidade psicomotora pode ser demonstrada, por força do 

artigo 306, §2º, da Lei nº 9.503/1997, “mediante teste de alcoolemia ou 

toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros 

meios de prova em direito admitidos”. O depoimento do acusado na fase 

inquisitorial, a palavra dos policiais que participaram da abordagem e o 

Auto de Constatação, demonstram suficientemente ter o réu conduzido 

veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. (TJMT. Ap 

95787/2017, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 

05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017).

Assim, a prova oral produzida em juízo corroborou a materialidade e a 

autoria delitivas descritas em exordial, demonstrando ter o réu conduzido 

seu veículo automotor estando com a capacidade psicomotora alterada em 

razão da influência de álcool, impondo-se a procedência da denúncia 

neste ponto.

2. DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 298, INCISO III, DO CTB

No presente caso, incide a agravante prevista no artigo 298, inciso III, do 

CTB, haja vista ter o réu conduzir veículo automotor em estado de 

embriaguez e sem possuir habilitação ou permissão para dirigir, o que não 

restou afastado pela defesa após a fase instrutória.

Conforme acima relatado, a testemunha Fernando Lira de Oliveira, policial 

militar, efetuou a prisão em flagrante do acusado. Em juízo, asseverou ter 

o réu confirmado não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Assim, tal circunstância será valorada no momento oportuno da dosimetria 

da pena.

3. DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311 DO CTB

O artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro possui a seguinte redação:

“Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas 

proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e 

desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande 

movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano”.

A materialidade da infração penal encontra-se demonstrada pelo auto de 

prisão em flagrante, boletim de ocorrência nº. 2016.145390, auto de 

apreensão e auto de constatação de embriaguez, bem como ante as 

provas orais produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e ampla 

defesa.

Passo a análise da autoria.

Em juízo, a testemunha FERNANDO PEREIRA DA SILVA prestou as 

seguintes declarações: “(...) ao se aproximar da Avenida Paraná, eu fui 

surpreendido com um veículo prisma, ele deu, EM ALTA VELOCIDADE, 

quando chegou no final da Couto Magalhães, ele deu cavalo de pau pra 

direita e foi pra bater de frente com meu veículo, eu tive que jogar, eu 

estava em uma velocidade, estava passeando, estava devagar, eu tirei 

pra direita e ele passou, do jeito que ele deu cavalo de pau ele já acelerou 

cantando pneu e já virou na próxima rua à esquerda e sumiu (...) diante da 

situação, eu liguei 190 pra polícia militar (...)”.

Ao acionar a polícia militar, a testemunha afirma que os policiais o 

informaram de que já estavam em diligência, pois já teriam diversas 

denúncias anteriores de o réu estar transitando em alta velocidade.

A Promotora de Justiça o indagou: “A situação então é que ele quase 

colidiu com o carro do senhor?”.

Testemunha: “Quase. Se eu tivesse um pouco adiantado ele bateria na 

minha lateral e se eu não tivesse desviado para a direita, ele bateria de 

frente comigo, porque do jeito que ele deu cavalo de pau para a direita, ele 

já saiu acelerando. Louco, assim, uma situação surreal”.

Promotora de Justiça: “O perigo gerado por ele foi concreto?”.

Testemunha: “Muito, se ele bate na lateral do meu carro na velocidade que 

ele estava, ou eu, ou meu filho, que estava do lado esquerdo, ia ter sérios 

danos”.

A testemunha FERNANDO LIRA DE OLIVEIRA, policial militar, alegou ter 
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recebido várias denúncias de o veículo do réu estar transitando em alta 

velocidade pelo Bairro Tonetto.

Em diligência, a guarnição teria recebido outra ligação, do escrivão de 

polícia Fernando, o qual informava que um veículo de cor prata havia 

realizado uma manobra perigosa, “cavalo de pau”, próximo à praia do sol, 

e quase veio a colidir com o seu veículo.

Logo em seguida, teria recebido nova ligação, do investigador de polícia 

Osmar, informando onde estariam o réu e o veículo.

Afirmou ter o réu confirmado a realização das manobras perigosas, 

“cavalos de pau”.

Asseverou existir grande circulação de pessoas por onde o acusado 

transitou em alta velocidade, dando relevo ao local próximo à Praia do Sol.

A testemunha OSMAR DE OLIVEIRA GAMA asseverou ter chegado a um 

estabelecimento comercial, onde relataram a ele a respeito de um veículo 

transitando em alta velocidade nas redondezas do local por várias vezes.

 Logo após os relatos, a testemunha afirmou avistar o veículo de cor prata 

EM ALTA VELOCIDADE e, posteriormente, estacionando em frente ao 

Hotel Vitória.

Assim, teria acionado os policiais militares informando a localização do 

réu, os quais compareceram ao local e efetuaram a prisão em flagrante.

Asseverou ser de grande movimentação de pessoas e veículos o local 

onde avistou o acusado em alta velocidade.

Destarte, a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e 

ampla defesa corroborou a materialidade e autoria descritas na exordial, 

demonstrando ter o réu trafegado em velocidade incompatível com a 

segurança em local de grande movimentação de pessoas, gerando perigo 

de dano, impondo-se a procedência da denúncia com relação ao referido 

delito.

Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o 

fim de CONDENAR o acusado LUCAS VINICIUS DO PRADO, devidamente 

qualificado, como incurso nas penas do artigo 306, caput, c.c. artigo 298, 

inciso III, e artigo 311, todos da Lei 9.503/97.

Passo à dosimetria da pena, observando as diretrizes contidas na 

Constituição Federal, artigo 5º, inciso XLVI, e no Código Penal, artigo 68.

Na primeira fase, passo a analisar as circunstâncias judiciais, nos termos 

do Código Penal, artigo 59.

A culpabilidade não se mostra afastada dos tipos penais em que incidiu o 

sentenciado. Analisadas as folhas e certidões de antecedentes criminais 

anexas aos autos, verifico ser o réu tecnicamente primário. Não há 

informações sobre a conduta social e quanto à personalidade do 

sentenciado. Os motivos dos delitos não fogem à objetividade jurídica dos 

crimes praticados. As circunstâncias em que foi praticado o delito não 

agravam nem atenuam as penas a serem aplicadas ao caso. As 

consequências dos delitos não transcenderam o resultado típico. Não há 

que se sopesar o comportamento da vítima, vez que é a própria 

coletividade.

O artigo 306 da Lei 9.503/97 prevê a seguinte reprimenda penal: detenção, 

de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de obter 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Assim sendo, ante a inexistência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) 

meses de detenção.

Na segunda fase, não há circunstância atenuante a ser considerada. De 

outro lado, há a agravante prevista no artigo 298, inciso III, do CTB, assim, 

agravo a pena do réu, passando a dosá-la em 09 (nove) meses de 

detenção.

 Na terceira fase, não concorrendo causas de aumento ou de diminuição 

de pena, torno definitiva a pena em 09 (nove) meses de detenção.

Quanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 

306 do CTB, fixo-a em 19 (DEZENOVE) DIAS-MULTA. Inexistindo 

informações acerca da renda atual do acusado, fixo cada dia-multa no 

patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos.

Ademais, como forma necessária e suficiente para reprovação e 

prevenção do crime, CONDENO o réu à proibição de obter a permissão ou 

a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da 

condenação, qual seja, 07 (sete) meses, conforme prevê art. 293, do CTB:

 “A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou 

a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses 

a cinco anos.

 § 1º Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a 

entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão 

para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.”.

Por sua vez, o artigo 311 da Lei 9.503/97 prevê a seguinte reprimenda 

penal: detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a 

pena-base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, não há circunstância atenuante a ser considerada. De 

outro lado, há a agravante prevista no artigo 298, inciso III, do CTB, assim, 

agravo a pena do réu, passando a dosá-la em 09 (nove) meses de 

detenção.

 Na terceira fase, não concorrendo causas de aumento ou de diminuição 

de pena, torno definitiva a pena em 09 (nove) meses de detenção.

Reconheço o concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do 

Código Penal, pois o acusado, mediante uma só ação praticou dois crimes 

(artigos 306 e 311 do CTB), razão pela qual aplico apenas uma das penas, 

todavia, aumentada em um sexto. Assim, fica o réu condenado a pena de 

10 meses e 15 dias, de detenção, bem como 21 dias multa.

Dessa forma, fixo a PENA DEFINITIVA do réu Lucas Vinicius do Prado em 

10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, de detenção, bem como ao pagamento 

de 21 (vinte e um) dias multa, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à 

época dos fatos, proibindo o acusado de obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir pelo prazo de 07 (sete) meses.

Para cumprimento da pena, em consonância com o artigo 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal, fixo o regime inicial ABERTO.

Presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, substituo a 

pena privativa de liberdade imposta ao réu por uma pena restritiva de 

direitos, consistentes em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA que fixo em valor 

correspondente a 02 (dois) salários mínimos, a serem recolhidos à conta 

única deste juízo para posterior destinação à entidade cadastradas.

Considerando-se as penas impostas na presente sentença, bem como por 

entender não estarem presentes os fundamentos para decretação da 

prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos 

termos do artigo 804 do CPP. Elabore-se cálculo.

Nos termos do artigo 336 do CPP, a fiança (ref. 23) servirá ao pagamento, 

primeirmente, do valor devido a título de custas processuais, eventual 

remanescentes será abatido do valor devido a título de prestação 

pecuniária e multa, o que será objeto de análise em sede de execução 

penal.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se e:

1. Comuniquem-se o Cartório Distribuidor, os institutos de Identificação 

Criminal em âmbito estadual e federal e a delegacia de Polícia de onde 

proveio o inquérito policial, nos termos do artigo 1.453, inciso III, da CNGC;

2. Comunique-se o TRE/MT, para fins do artigo 15, inciso III, da CF, via 

Sistema INFODIP, nos termos do artigo 1.455 da CNGC;

 3. Comunique-se o CONTRAN e o DETRAN/MT quanto a aplicação de pena 

de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do 

artigo 295 do CTB;

4. Expeça-se guia de execução de pena definitiva.

Após, nada mais havendo, certifique-se e arquivem-se estes autos com 

baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71218 Nr: 1218-25.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON FREITAS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:20.354-B

 Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 

desfavor de EDISON FREITAS OLIVEIRA, em razão da prática, em tese, 

das infrações penais descritas nos artigos 329 e 331, ambos do Código 

Penal.

Narra a denúncia ter o réu Edison Freitas Oliveira, em 15.03.2015, se 

oposto à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionário 

competente para executá-lo, havendo desacatado funcionário público no 

exercício da função.

A exordial acusatória foi recebida em 29.07.2015 (ref. 3). O réu foi citado 

pessoalmente (ref. 12) e apresentou resposta à acusação à ref. 20.
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Durante a instrução processual, foram realizadas as inquirições da 

testemunha Jefferson Gomes Rocha Lima e do informante Jones Freitas 

Terra. O réu foi interrogado (ref. 143).

O Ministério Público apresentou alegações finais em audiência, postulando 

a condenação do réu nos termos da denúncia (ref. 150).

A Defesa técnica apresentou alegações finais, requerendo a aplicação do 

princípio da consunção, aduzindo ser o crime de desacato absorvido pelo 

crime de resistência. Postulou pela aplicação da pena mínima, com o 

reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo questões preliminares ou incidentais a serem decididas, assim 

como nulidades ou vícios a serem sanados, passo à análise do mérito.

1. DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL

Narrou a denúncia ter o réu Edison Freitas Oliveira se oposto à execução 

de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para 

executá-lo.

A materialidade da infração penal encontra-se demonstrada pelo auto de 

prisão em flagrante (folha 03), boletim de ocorrência nº. 2015.73289 

(folhas 04/06), termo de representação (folha 10), declarações da 

testemunha Altieres perante a Autoridade Policial (folha 11/12), e pelas 

inquirições da testemunha Jefferson e do informante Jones.

Passo à análise da autoria.

A testemunha Jefferson Gomes Rocha Lima, policial militar, efetuou a 

prisão em flagrante do réu. Em juízo, asseverou ter sido acionado pelo 

genitor do réu, o qual informava estar o réu alterado, desejando danificar 

seu veículo.

Chegando ao local e tendo constatado a veracidade da notícia, o réu 

resistiu a prisão.

 O Promotor de Justiça indagou: “Nessa primeira abordagem que vocês 

tentaram prendê-lo, ele resistiu de que forma?”.

Testemunha: “Ele ficou fazendo força (...) colocamos ele no camburão, ele 

começou a chutar o camburão, tentando quebrar o vidro”.

Promotor de Justiça: “Ele falou alguma coisa relacionada que qualquer 

beco ele encontra vocês?”.

Testemunha: “Sim. Ele falou pra mim. Ele me ameaçou. Ele falou pra mim. 

Ele falou: ‘qualquer beco a gente se encontra viu’. Aí eu falei tudo bem, na 

hora que eu falei tudo bem, ele cuspiu”.

O informante Jones Freitas Terra, genitor do réu, inquirido em juízo, 

afirmou ter o réu, na data dos fatos, alterado o comportamento sem 

motivação, chegando a danificar seu veículo. Assim, o informante acionou 

a polícia militar.

O informante asseverou ter o réu tentado se livrar da prisão por meio da 

força.

A testemunha Altieres Moreira da Silva, policial militar, participou da prisão 

em flagrante do acusado.

 A referida testemunha não foi inquirida em juízo, porém, perante a 

Autoridade Policial, prestou as seguintes declarações:

“(...) receberam uma denuncia anônima informando de que havia um rapaz 

agredindo o pai e quebrado o veículo dele (...) a guarnição realizou a 

prisão do mesmo, o qual estava muito nervoso e dificultou a prisão, 

oferecendo resistência, sendo necessário o uso de força moderada, 

técnicas de imobilização e algema (...) no momento em que o SD PM 

JEFFERSON se aproximou de EDISON, este cuspiu no rosto de 

JEFFERSON e ainda o ameaçou dizendo: “isso não vai ficar assim, em 

qualquer beco a gente se encontra” (...)”.

Ressalto não existir ilegalidade na consideração dos elementos de 

informação na fase de inquérito, desde que ratificadas em juízo ou 

corroboradas por outras provas produzidas na fase judicial, sob o crivo 

do contraditório, conforme jurisprudência do STJ, REsp 1367765 / SC.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva. Afirmou estar alterado 

na data dos fatos, tendo danificado o veículo de seu genitor e, após ter 

sido abordado e algemado, foi agredido pelos policiais, não se recordando 

do que fez ou disse.

A prova oral produzida em juízo comprovou a materialidade e autoria 

delitivas descritas na exordial acusatória, impondo-se a procedência da 

denúncia com relação ao crime de resistência.

2. DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL

Narra a denúncia ter o réu Edison Freitas Oliveira desacatado funcionário 

público no exercício da função.

A materialidade da infração penal encontra-se demonstrada pelo auto de 

prisão em flagrante (folha 03), boletim de ocorrência nº. 2015.73289 

(folhas 04/06), termo de representação (folha 10), declarações da 

testemunha Altieres perante a Autoridade Policial (folha 11/12), e pela 

inquirição da testemunha Jefferson Gomes Rocha Lima.

Passo à análise da autoria.

O funcionário público, Jefferson Gomes Rocha Lima, no exercício de sua 

função de policial militar, atendendo a ocorrência solicitada pelo genitor do 

acusado, asseverou ter realizado a abordagem e prisão do réu, o qual 

cuspiu em seu rosto, bem como lhe proferiu xingamentos, tais como: 

“desgraça, filho da puta”.

O funcionário público, Altieres Moreira da Silva, policial militar, participou da 

abordagem e da prisão do réu. Porém, não foi inquirido em juízo. De outro 

lado, perante a Autoridade Policial, prestou as seguintes declarações:

“(...) após o suspeito ter sido levado para a CIA PM, para o registro da 

ocorrência, o mesmo ficou muito exaltado com a guarnição, xingando 

“caralho, desgraça”; que, no momento em que o SD JEFFERSON se 

aproximou de EDISON, este cuspiu no rosto de Jefferson e ainda o 

ameaçou (...)”.

Consigno não haver ilegalidade na consideração dos elementos de 

informação na fase de inquérito, desde que ratificadas em juízo ou 

corroboradas por outras provas produzidas na fase judicial, sob o crivo 

do contraditório, conforme jurisprudência do STJ, REsp 1367765 / SC.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva.

 Afirma não se recordar dos fatos de forma esclarecida, asseverando ter 

possivelmente proferido xingamentos em desfavor dos policiais, pois 

estava bastante alterado, porém não recorda. Igualmente, não lembra se 

cuspiu no rosto de um dos policiais. Alega, contudo, ter apanhado dos 

policiais.

Ante as provas produzidas nos autos acerca da materialidade e autoria do 

acusado, o decreto condenatório é medida que se impõe, haja vista terem 

restado provados os fatos articulados na denúncia.

3. DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, o princípio da 

consunção deve ser aplicado aos casos em que ficar demonstrada 

dependência entre as condutas criminosas imputadas ao acusado, ou 

seja, quando um delito configurar meio necessário ou fase normal de 

preparação ou de execução de outro crime mais grave.

No caso em tela, em primeiro momento o réu, mediante o uso de força e 

por meio de ameaça, se opôs à execução de ato legal dos policiais 

militares (a prisão), configurando-se assim o crime de resistência.

 Em momento posteriormente à prisão, o réu deliberadamente proferiu 

xingamentos em desfavor do policial militar Jefferson Gomes Rocha Lima, 

havendo ainda cuspido de forma acintosa em seu rosto, configurando-se 

evidentemente o autônomo crime de desacato.

Dessa forma, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção, 

devendo o réu ser condenado pela prática de ambos os crimes.

DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA

A folha de antecedentes criminais anexas à ref. 5 demonstra a existência 

de sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado anteriores ao 

fato narrado na denúncia. Vejamos:

I – Processo código 22259 da 1ª Vara de Nova Xavantina – MT: sentença 

penal condenatória com trânsito em julgado 11.05.2008.

II – Processo código 35454 da 1ª Vara de Nova Xavantina – MT: sentença 

penal condenatória com transito em julgado em 27.02.2012.

Em momento oportuno uma das condenações será utilizada para fins de 

reincidência e a outra para configuração dos maus antecedentes.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia para CONDENAR o acusado EDISON FREITAS OLIVEIRA, 

qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos 329 e 331, 

ambos do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, observando as diretrizes contidas na 

Constituição Federal, artigo 5º, inciso XLVI, e no Código Penal, artigo 68.

Na primeira fase, passo a analisar as circunstâncias judiciais, nos termos 

do Código Penal, artigo 59.

A culpabilidade não se mostra afastada dos tipos penais em que incidiu o 

sentenciado. O acusado ostenta maus antecedentes, conforme 

demonstrado na fundamentação supra. Não há informações sobre a 

conduta social e quanto à personalidade do sentenciado. Os motivos dos 

delitos não fogem à objetividade jurídica dos crimes praticados. As 

circunstâncias em que foi praticado o delito não agravam nem atenuam as 

penas a serem aplicadas ao caso. As consequências dos delitos não 

transcenderam o resultado típico. Não há que se sopesar o 

comportamento da vítima, vez que é a própria coletividade.

O artigo 329 do Código Penal prevê a seguinte reprimenda penal: Pena – 
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detenção, de dois meses a dois anos.

Assim sendo, ante a existência de uma circunstância judicial 

desfavorável, fixo a pena-base em 4 (quatro) meses e 22 dias de 

detenção.

Na segunda fase, não há circunstância atenuante a ser considerada. De 

outro lado, há a agravante da reincidência, conforme demonstrado na 

fundamentação. Assim, agravo a pena do réu, passando a dosá-la em 07 

(sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção.

 Na terceira fase, não concorrendo causas de aumento ou de diminuição 

de pena, torno definitiva a pena em 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias 

de detenção.

O artigo 331 do Código Penal prevê a seguinte reprimenda penal: 

detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Dessa forma, ante a existência de uma circunstância judicial desfavorável, 

fixo a pena-base em 08 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção.

Na segunda fase, não há circunstância atenuante a ser considerada. De 

outro lado, há a circunstância agravante da reincidência, conforme 

demonstrado na fundamentação. Assim, agravo a pena do réu, passando 

a dosá-la em 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção.

Em terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. 

Assim, torno a pena definitiva em 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de 

detenção.

Reconheço o concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do 

Código Penal, razão pela qual somo as penas aplicadas, ficando o réu 

condenado a 01 (um) ano, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias, 

detenção.

Portanto, fixo a PENA DEFINITIVA do réu EDISON FREITAS OLIVEIRA em 01 

(UM) ANO, 05 (CINCO) E 28 (VINTE E OITO) DIAS, DE DETENÇÃO.

Para o início de cumprimento de pena, fixo o REGIME FECHADO, pois o réu 

é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável.

Deixo de operar a detração penal, pois o réu permaneceu preso por 02 

(dois) dias, não sendo período suficiente para alteração do regime inicial 

aplicado, de forma que encaminho ao Juízo da Execução penal para 

realiza-la.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direito, diante da reincidência do réu e por ele possuir circunstância 

desfavorável (art. 44, incisos II e III, CP).

Igualmente, inviável a aplicação do sursis, nos termos do artigo 77, incisos 

I e II, do Código Penal.

Por entender não estarem presentes os fundamentos para decretação da 

prisão preventiva, ressaltando ter o réu respondido o processo em 

liberdade e comparecido em todos os atos processuais, concedo-lhe o 

direito de recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos 

termos do artigo 804 do CPP. Elabore-se cálculo.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se e:

1. Comuniquem-se o Cartório Distribuidor, os institutos de Identificação 

Criminal em âmbito estadual e federal e a delegacia de Polícia de onde 

proveio o inquérito policial, nos termos do artigo 1.453, inciso III, da CNGC;

2. Comunique-se o TRE/MT, para fins do artigo 15, inciso III, da CF, via 

Sistema INFODIP, nos termos do artigo 1.455 da CNGC;

 3. Expeça-se guia de execução de pena definitiva.

Após, nada mais havendo, certifique-se e arquivem-se estes autos com 

baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93586 Nr: 4607-47.2017.811.0012

 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: RURAL CANARANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANESCA MARTINS PINTO DE CAMPOS, 

CESAR AUGUSTO DE CAMPOS, ANTONIO EDU MARTINS PINTO, 

ALPALICE MARIA MARTINS PINTO, ROSAINE CARMEN MARTINS PINTO, 

RAULINDO SOUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA CAPPELLARO - 

OAB:20.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 Vistos.

 A parte autora opôs embargos de declaração em face da sentença de 

ref. 26, argumentando existir contradição em relação a existência ou não 

de vício de consentimento quanto ao acordo homologado.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Conheço dos embargos em razão da tempestividade.

A finalidade dos embargos de declaração é complementar a decisão, 

acórdão ou sentença quando presente omissão de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão ou, obscuridade nas 

razões desenvolvidas e eventuais erros materiais.

 Razão assiste ao embargante, encontrando-se eivada de vício material a 

sentença de ref. 26, a qual suprimiu a palavra ‘não’ antes de ‘ostenta’.

Assim, conheço e dou provimento ao recurso de embargos de declaração, 

para o fim de modificar o primeiro parágrafo da sentença de ref. 26, que 

passa a ter a seguinte redação:

Ref. 11: considerando-se que o acordo entabulado entre as partes NÃO 

ostenta, prima facie, vício de consentimento, indefiro a pretensão exposta 

quanto a sua rescisão unilateral.

 Ficam inalteradas as demais disposições da sentença proferida.

Ciência ao INSS.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102212 Nr: 1665-08.2018.811.0012

 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: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALCI FERREIRA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: josé roberto de oliveira - 

OAB:

 Recebida a inicial, este juízo determinou a realização de constatação do 

local dos fatos por oficial de justiça, o qual certificou estar abandonado o 

imóvel, obtendo informações junto ao vizinho Adauto Alves da Silva, no 

sentido de que “a mulher que diz ser dona, mudou-se para a cidade de 

Água Boa e fala de vender a casa, que já veio duas pessoas ver para 

comprar. E ela alugou para pessoas bagunceiras e até tiroteio houve 

dentro dela”. Em seu depoimento pessoal, a requerida informou não ter 

atritos com o vizinho acima citado, não apontado qualquer fato que 

pudesse infirmar a veracidade das declarações que prestou ao oficial de 

justiça. Consta dos autos notificação enviada pelo autor à requerida, por 

meio de AR endereçado a Barra do Garças, a qual foi recebida 

pessoalmente por Dalci Ferreira Luz, em 23 de setembro de 2017. Após tal 

notificação, a requerida manteve-se residindo em Barra do Garças, o que 

se comprova por meio da leitura do cadastro único juntado ao feito na 

solenidade de justificação, o qual aponta haver a requerida atualizado seu 

cadastro em 08 de março de 2018, declarando residir em Barra do 

Garças. Em 16 de julho de 2018, conforme se extrai da precatória de ref. 

41, a requerida foi intimada para comparecer à audiência de justificação, 

no mesmo endereço onde foi notificada pela prefeitura, em Barra do 

Garças. Ainda em audiência de justificação, porém após manifestação oral 

das partes e do MP, a requerida apresentou cópias de contas de água e 

luz do imóvel, as quais demonstram pagamento de faturas de abril, maio e 

junho de 2018, somente no dia da solenidade, isto é, em 31 de julho de 

2018. Deste modo, concluo estar robustamente demonstrado o esbulho 

narrado na inicial, o qual ocorreu a menos de ano e dia, impondo-se o 

deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, 

presentes os requisitos legais, determino seja o bem imóvel descrito em 

inicial imediatamente reintegrado à Municipalidade. Concedo à requerida 

prazo de 10 dias para retirada de eventuais pertences remanescentes no 

imóvel...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74135 Nr: 2446-35.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHFDS, KFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ROSSE PEREIRA LOPES 

- OAB:5.680 AM

 Vistos.

Determino a realização de exame DNA (ref. 17). Para coleta do material 

genético das partes, designo o dia 19 de setembro de 2018, às 09h 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso), ocasião em que deverão 

comparecer ao Laboratório São Lucas, localizado na Avenida Rio Grande 

do Sul, nesta cidade, munidas de seus documentos pessoais.

O executado deverá providenciar, em 10 dias a contar da intimação do 

presente despacho, o depósito do valor correspondente ao exame em 

conta judicial vinculada ao presente feito, cujos dados poderão ser obtidos 

junto a secretaria deste juízo.

Depositados os honorários periciais, expeça-se alvará de 50% do valor 

em favor do laboratório. O remanescente será levantado após a entrega 

do respectivo laudo.

Advirtam-se as partes que o não comparecimento na data, horário e local 

agendados acarretará a preclusão da prova pericial.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação em 10 

(dez) dias.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38242 Nr: 1786-80.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBISON APARECIDO PAZETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTON CARLOS DE 

MEDEIROS FILHO - OAB:11658/MT

 Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, 

caso não tenha feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76140 Nr: 122-38.2016.811.0012

 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 DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JUNQUEIRA MAGALINI, GUY 

JUNQUEIRA MAGALINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:MT/9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca da 

certidão juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 90636 Nr: 3005-21.2017.811.0012

 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: PATRÍCIA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para efetuar o pagamento das custas finais no valor 

de R$ 574,64

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39304 Nr: 137-46.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT

 Vistos.

Considerando-se o teor do ofício enviado pela direção UPAB, noticiando a 

inviabilidade de escolta de réus presos na presente data, redesigno o ato 

para o dia 27 de agosto de 2018, ás 15h45min (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso). Saem os presentes intimados.

 Providencie a secretaria o necessário para realização do ato.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76940 Nr: 740-47.2017.811.0044

 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: Ademivaldo Paes do Nascimento

 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.

Tendo em vista a convocação deste magistrado, para estar participando 

do Workshop “multiportas” no dia 14 agosto de 2018, redesigno a 

audiência para o dia 01/10/2018 às 16:00 horas.

Intimem-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78051 Nr: 1276-58.2017.811.0044

 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: Antonia Aparecida Guidotti Santarosa

 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.

Tendo em vista a convocação deste magistrado, para estar participando 

do Workshop “multiportas” no dia 14 agosto de 2018, redesigno a 

audiência para o dia 01/10/2018 às 15:00 horas.

Intimem-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83162 Nr: 3849-69.2017.811.0044

 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: Manoel Rosa Ribeiro

 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.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, redesigno 

audiência para o dia 13/09/2018 às 15:00 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83296 Nr: 3901-65.2017.811.0044
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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 Lucia Santos do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, redesigno 

audiência para o dia 13/09/2018 às 14:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82455 Nr: 3547-40.2017.811.0044

 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: João Roque Petry

 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.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, redesigno 

audiência para o dia 13/09/2018 às 16:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32692 Nr: 932-53.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Trevisan

 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.

Defiro o pedido de fl. 191, uma vez que a advogada subscritora da petição 

possui procuração juntada aos autos, com poderes específicos para 

receber e dar quitação.

Após, retorne concluso para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82620 Nr: 3606-28.2017.811.0044

 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: Neusa de Souza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, redesigno 

audiência para o dia 13/09/2018 às 15:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57532 Nr: 2786-14.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Augusto Oliveira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 Vistos.

Tendo em vista o Ofício 631/2018 informando a ausência do membro do 

Ministério Público na comarca, redesigno audiência para o dia 28/11/2018 

às 15:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57418 Nr: 2707-35.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDM, NDM, Adriana Lourenço Dauto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diolino Rodrigues de Souza 

Filho - OAB:12.123/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - OAB:18020/B

 Vistos.

Tendo em vista o Ofício 631/2018 informando a ausência do membro do 

Ministério Público na comarca, redesigno audiência para o dia 09/10/2018 

às 14:00 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89571 Nr: 2317-26.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vivian Micaelli Stacke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que trata de demanda que visa o recebimento de 

alimentos, bem como a alegação de pobreza, defiro o pedido de justiça 

gratuita.

Determino a citação e intimação do executado para que, em 03 (três) dias, 

efetue o pagamento dos alimentos em atraso, comprove que pagou ou 

justifique a impossibilidade, sob pena de penhora de bens suficientes à 

satisfação do crédito, nos termos do artigo 528 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo para pagamento, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86081 Nr: 490-77.2018.811.0044

 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: Antonio Fabio Bezerra Rochete

 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.

Diante da petição de fls.92, cancelo a audiência de instrução e julgamento.

Intime-se o requerido para se manifestar no prazo legal, acerca do pedido 

de desistência formulado às fls.92.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 Cod. Proc.: 89554 Nr: 2311-19.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGF, AJGS, LEGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que trata de demanda que visa o recebimento de 

alimentos, bem como a alegação de pobreza, defiro o pedido de justiça 

gratuita.

Determino a citação e intimação do executado para que, em 03 (três) dias, 

efetue o pagamento dos alimentos em atraso, comprove que pagou ou 

justifique a impossibilidade, sob pena de decretação civil, nos termos do 

artigo 528 e seguintes do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para pagamento, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação no prazo de 05 dias.

Defiro os benefícios do artigo 212 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86130 Nr: 502-91.2018.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Longhini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Libert Afonso Friedrich, Lia Friedrich, Gráfica 

Correio de São Carlos S/A, Antonio Mongoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a emenda à inicial.

Cite-se, por mandado, aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, bem como os confinantes e, por edital com prazo de 30 

(trinta) dias, o réu em lugar incerto e os eventuais interessados, para 

contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias, contendo as 

advertências legais (artigo 259, inciso I do CPC).

Intime-se por via postal, para que manifestem interesse na causa, os 

representantes da União, dos Estados e dos Municípios.

 Notifique-se o Ministério Público (artigo 178 do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84598 Nr: 4492-27.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944-B

 Vistos.

Apesar do teor das certidões de fls. 214/216, e tendo em vista que foi 

encerrada a instrução processual (fls. 170/170 verso), determino que se 

dê vista as partes para memoriais finais e para manifestar acerca do 

pedido de fls. 192/194, iniciando-se pelo Ministério Público e após pela 

Defesa.

Após, concluso para sentença, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86078 Nr: 487-25.2018.811.0044

 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: Alcedina Ferreira 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:

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, redesigno 

audiência para o dia 13/09/2018 às 14:00 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81124 Nr: 2810-37.2017.811.0044

 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: Antonio Batista 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:

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, redesigno 

audiência para o dia 13/09/2018 às 16:00 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 90659 Nr: 2881-05.2018.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Carlos Silva de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420/MT

 Vistos.

I – Nos termos do Provimento n. 12/2017-CM, designo audiência de 

custódia para o dia 08/08/2018, às 09:45 horas.

II – Requisite-se o preso.

III – Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87381 Nr: 1131-65.2018.811.0044

 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: Janaci de Araujo Sobrinho, Joana de Araujo Dionisio

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, redesigno 

audiência para o dia 13/09/2018 às 18:00 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88341 Nr: 1649-55.2018.811.0044

 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: RdSF, TAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, redesigno 
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audiência para o dia 13/09/2018 às 17:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86224 Nr: 528-89.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Fernandes de Melo

 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.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, redesigno 

audiência para o dia 13/09/2018 às 13:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87215 Nr: 1066-70.2018.811.0044

 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: Derli Petrikic

 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.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, redesigno 

audiência para o dia 13/09/2018 às 17:00 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58366 Nr: 3299-79.2014.811.0044

 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: Alcides Borges do Amaral Filho

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54122 Nr: 252-97.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Stepanov Filho

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 1122 Nr: 474-27.1998.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Firmino Gomes Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:4770-B/MT, Gislaine Crispim de Faria Cruz - OAB:16.988/MT, 

Juliana Garcia Rigolin - OAB:18.067/MT, Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos requeridos na Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, 

trazendo aos autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 

2.3.11 e 2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54114 Nr: 244-23.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Peruchini

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66375 Nr: 174-35.2016.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Metropolitan Life Insurance Company

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lúcia Camargo Pupin, José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno de Oliveira Mondolfo - 

OAB:309.285/SP, Fernando Bilotti Ferreira - OAB:247.031/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Milharezi 

Mendonça - OAB:9148

 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) acerca da Certidão do Oficial de Justiça que solicita o 

pagamento de complento de diligência. Informo ainda que a guia deverá 

ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81827 Nr: 3220-95.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Menope Indústria e Comércio de Calçados Ltda
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 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 exequente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acercado laudo de avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31898 Nr: 141-84.2012.811.0044

 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: Diolino de Sousa Vieira

 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: Silvia Costa Naves - 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.: 58359 Nr: 3292-87.2014.811.0044

 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: Maria de Lurdes da Silva 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:

 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.: 27711 Nr: 703-64.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Madalena da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 66266 Nr: 97-26.2016.811.0044

 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 Alves de Jesus 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:

 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.: 28125 Nr: 1119-32.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzalina Raimunda de Pontes

 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: Fernanda Vilela Zagatto - 

Procuradora do INSS - OAB:1553487/

 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.: 71076 Nr: 2038-11.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilene Caetano 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:

 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.: 28957 Nr: 1954-20.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues 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: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/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.: 59232 Nr: 175-54.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geronimo Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64885 Nr: 2710-53.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 da exequente manifeste no prazo 

de 05 (cinco) dias, acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fl. 38.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68945 Nr: 1249-12.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ferdinando Di Loreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tauá Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 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 06/11/2018 às 13:00 horas.

Intimem-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77980 Nr: 1246-23.2017.811.0044

 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: Paranatinga Tur LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Ferreira Lima, Luiz Alberto Goellner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT, Joel Cardoso de Souza - OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 4714 Nr: 83-04.2000.811.0044

 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): Pascoal Nivaldo Posso, Benedito Filisbino da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225

 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 intimados o advogado do autor para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias acerca do Ofício de fl. 23, bem como no que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71399 Nr: 2181-97.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Lemes Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8530-A/MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:192.649SP

 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 Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55170 Nr: 1153-65.2014.811.0044

 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: Arlinda Barbosa de Arruda Vian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53867 Nr: 3070-56.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-14.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)
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CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-96.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-70.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - MT22325/O (ADVOGADO)

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT23385/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN DA ROCHA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogados do(a) REQUERENTE: JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS 

SANTOS - MT23385/O, GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - MT22325/O, da 

audiência de conciliação designada para o dia: 18/10/2018 Hora: 13:30 , 

na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86131 Nr: 3019-69.2017.811.0023

 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: VERONICA DELVOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento designada para a data de 29.08.2018, às 14h45min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87558 Nr: 3993-09.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT-10.641

 Diante do exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR 

MARCOS DE LIMA pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do CP) 

e posse de substância entorpecente para uso pessoal (art.28 da Lei nº 

11343/2006).1 Após o trânsito em julgado da sentença: a) lance-se o 

nome do réu MARCOS DE LIMA no rol dos culpados; b) comunique-se ao 

distribuidor, ao Instituto de Identificação e ao Juízo Eleitoral; c) expeça-se 

guia de recolhimento, para formalização do processo de execução, 

acompanhando cópia a denúncia, auto de prisão em flagrante, da 

sentença e da certidão do trânsito em julgado;Cumpra-se COM URGÊNCIA 

– REU PRESO.Peixoto de Azevedo/MT, 01 de agosto de 2018.Evandro 

Juarez Rodrigues,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88650 Nr: 453-16.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUCIANO AQUINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA BIANCONI - 

OAB:17794/A, NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - OAB:

 FINALIDADE: intimar o advogado do denunciado que foi expedida carta 

precatória para Comarca de Marcelândia-MT, para oitiva da testemunha PM 

Sagin José Fabiane.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74412 Nr: 2549-09.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESF, EVERALDO BORGES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MORAES - OAB:19959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Intime-se a parte requerida para se manifestar quanto a petição de fls. 

135/138, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3 Nr: 64-66.1997.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZANETTE & AMBONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DOERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA VARELLA 

RODRIGUES - OAB:3575/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA, para devolução dos autos nº 64-66.1997.811.0023, 

Protocolo 3, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção 

das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-13.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

POLYANA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A (VIVO - EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 374 de 571



USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010041-13.2015.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

POLYANA FERREIRA DA SILVA, MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A (VIVO - EMPRESA DE TELEFONIA 

MÓVEL Senhor(a): Amanda Barbara de Oliveira Sodre Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da requerida, 

para cumprir a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

execução direta. PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-13.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

POLYANA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A (VIVO - EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010041-13.2015.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

POLYANA FERREIRA DA SILVA, MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A (VIVO - EMPRESA DE TELEFONIA 

MÓVEL Senhor(a): Ussiel Tavares da Silva Filho Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da requerida, para cumprir a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de execução direta. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 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: 8010289-13.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR DE AQUINO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010289-13.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 28.800,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADMAR DE AQUINO 

MARQUES Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Processo: 

8010289-13.2014.8.11.0023; Valor causa: R$ 28.800,00; 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. PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, 2 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: 1000209-07.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VANDELUCE MENDES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000209-07.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VANDELUCE MENDES DE JESUS Parte Ré: REQUERIDO: BTG PACTUAL 

SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS Senhor(a): LUCIANA BRANDÃO Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DO AUTORA, 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 de 5 (cinco) dias fornecer nos 

autos o endereço atual da Reclamada, sob pena de arquivamento do feito. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 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: 8010028-48.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

YVANA MARIA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LOPES JARDIM OAB - MT0017335A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010028-48.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.312,72; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: YVANA MARIA VIEIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BMG O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 2 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: 8010028-48.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

YVANA MARIA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEXANDRE LOPES JARDIM OAB - MT0017335A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010028-48.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.312,72; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: YVANA MARIA VIEIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BMG O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 2 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: 8010159-86.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENA DE ALMEIDA (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: 8010159-86.2015.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 31.520,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUCILENA DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: OI MÓVEL S.A Senhor(a): 

REQUERIDO: OI MÓVEL S.A Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado da requerida, para o cumprimento integral da 

decisão, ou seja, fazer/ou apresentar nos autos comprovante do 

pagamento correspondente ao 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$112,78 

(cento e doze reais e setenta e oito centavos); b) condenar a parte 

promovida a pagar para 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. Advertência: sob pena de penhora PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 2 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-72.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMUNICAÇÃO VISART (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010007-72.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 6.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EMILIANA BORGES FRANCA Parte Ré: REQUERIDO: COMUNICAÇÃO 

VISART Senhor(a): GIOVANNE GOMES ARAÚJO Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO EXECUTADO, nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo da decisão ao 

final transcrito, para no prazo de 15 (quinze) dias cumprir integralmente a 

decisão, sob pena de penhora. 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 a parte promovida, a pagar a parte promovente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos 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$ 2.000,00 (dois 

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, 2 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

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123565 Nr: 5180-19.2016.811.0013

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Marcos André Moreno Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando-se os termos do Ofício juntado na Ref. 22, intime-se o 

requerente para indicar os dados pessoais do favorecido, para fins de 

deferimento do pedido de restituição.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000775-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENADIR MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Designo audiência para o dia 24/10/2018 às 18hs. Intimem-se.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 26823 Nr: 1828-39.2005.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza de Oliveira Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que de acordo com a data de expedição do 

documento de folhas 147, a previsão para o pagamento do Precatório será 

no ano de 2019.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145312 Nr: 5825-10.2017.811.0013

 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): Mauro Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Verifico que as testemunhas arroaldas na peça exordial não foram 

intimadas e que já teriam sido ouvidas no âmbito do processo criminal, 

razão pela qual se torna despicienda novas oitivas das testemunhas.

Assim sendo, retiro de pauta e e voltem conclusos para julgamento 

antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138778 Nr: 3152-44.2017.811.0013

 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: Valmir Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edward Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, julgo improcedente a 

presente ação, nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo 

Civil, reconhecendo a decadência desta ação em razão o do prazo de um 

ano determinado no art. 445 do Código Civil. Sucumbente, condeno o autor 

ao pagamento: 1) das custas e despesas processuais com correção 

monetária pelos índices da tabela prática para cálculo de atualização de 

débitos judiciais do E. TJMT, a contar dos respectivos desembolsos e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 CC c.c. 161, 

parágrafo primeiro do CTN), a contar da data desta sentença (artigo 407 

do CC); 2) bem como honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado desde a data desta 

decisão, pelos índices da tabela prática para cálculo de atualização de 

débitos judiciais do E. TJMT (artigo 85, §2° do NCPC), abrangendo principal 

e juros, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês 

(artigo 406 CC c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN), a contar da data 

desta sentença (artigo 407 do CC). PRIC.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001582-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELINGTON DE ANDRADE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001582-69.2018.8.11.0013. AUTORA: 

BANCO HONDA S/A. RÉU: WELINGTON DE ANDRADE SOUZA. Vistos. 

INTIME-SE o autor a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

carrear aos autos o comprovante de pagamento das custas e taxas 

judiciárias, bem como cópia dos documentos que demonstram a realização 

do negócio jurídico entre as partes, na forma do art. 321 do CPC, sob pena 

de indeferimento da inicial. Pontes e Lacerda, 2 de agosto de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 121826 Nr: 4406-86.2016.811.0013

 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: Izana Sueli Ferreira Cayres Bittencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT., Espólio de 

Marcio José Cayres Azambuja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL proposta pela ISANA SUELY 

FERREIRA CAYRES BITENCOURTT em face do ESPÓLIO DE MARCIO JOSÉ 

CAYRES AZAMBUJA.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 75, a exequente foi intimada 

pessoalmente para dar o devido andamento no feito, tendo permanecido 

inerte por mais de 30 (trinta) dias.

Assim, o Ministério Público requereu a extinção do feito (fl. 83).

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar. Fundamento e decido.

Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do 

conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer 

houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pela 

interessada.

Pelo exposto, considerando que a exequente não promoveu os atos e 

diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 

(trinta) dias, com alicerce no art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito.

CONDENO a exequente ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais. Por outro lado, deixo de condenar em honorários 

advocatícios à vista da inexistência da triangularização processual.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167814 Nr: 4024-25.2018.811.0013

 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: NATANAEL CLEMENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

NATANAEL CLEMENTINO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 8/21.
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Citada, a autarquia apresentou contestação às fls. 26/37.

A réplica foi trazida às fls. 40/41.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 11 de setembro de 2018, às 13h00min, para a realização 

de audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 141639 Nr: 4336-35.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Dias Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por MARIA ROSA DIAS PEREIRA DOS SANTOS em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).Acostou à 

inicial procuração e documentos de fls. 8/23.Citada, a autarquia ré 

ofereceu contestação às fls. 30/40.A réplica foi trazida às fls. 

44/46.Laudo pericial anexado às fls. 60/64.É o relatório. Fundamento e 

decido. Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, 

conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passa-se ao 

saneamento do feito.Portanto, não havendo preliminares a serem 

analisadas, DECLARO saneado o processo, remetendo-o à fase 

instrutória. DESIGNO o dia 11 de setembro de 2018, às 15h00min, para a 

realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que 

serão colhidas as declarações das testemunhas oportunamente 

arroladas, bem como o depoimento pessoal da parte autora, em 

observância ao disposto no art. 385 do NCPC. INTIMEM-SE a parte autora, 

por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem como o requerido, por 

remessa dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem 

rol de testemunhas cujos depoimentos pretendem obter, observados os 

comandos estatuídos no artigo 455 do NCPC.EXPEÇA-SE o necessário 

para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162445 Nr: 1541-22.2018.811.0013

 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: VERA LUCIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE ajuizada por 

VERA LUCIA PEREIRA, devidamente qualificada, em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

A inicial se fez acompanhar dos documentos de fls. 8/15.

O réu foi devidamente citado e apresentou contestação às fls. 19/41, 

tempestivamente.

A réplica foi trazida à fl. 45.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido.

Analisando os autos, pela natureza do direito em litígio, verifico ser 

improvável a obtenção de conciliação, além de que as partes não se 

manifestaram neste sentido. Deste modo, passo então, autorizado pelo 

artigo 331, § 3º, do Código de Processo Civil, a sanear o processo e 

ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. FIXO como 

pontos controvertidos da lide: o exercício de atividade laboral na zona 

rural, em regime de economia familiar, por parte do segurado, instituidor da 

pensão ora requerida, e a dependência econômica da autora em relação 

ao “de cujus”.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova oral se consolida como mecanismo 

decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação da prova 

material/documental anexada nos autos. Diante desta perspectiva, DEFIRO 

a produção da referida prova.

DESIGNO o dia 18 de setembro de 2018, às 13h00min, para a realização 

de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão 

colhidas as declarações das testemunhas oportunamente arroladas, bem 

como o depoimento pessoal da autora, em observância ao disposto no art. 

342 do Código de Processo Civil. Ademais, na forma do art. 407 do mesmo 

diploma legislativo, 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.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168120 Nr: 4200-04.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

MARIA DAS GRAÇAS ALVES em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 8/19.

Citada, a autarquia apresentou contestação às fls. 26/46.

A réplica foi trazida às fls. 50/51.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 11 de setembro de 2018, às 14h00min, para a realização 

de audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166598 Nr: 3465-68.2018.811.0013

 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: JULIO CEZAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

JULIO CEZAR DE OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 15/29.

Citada, a autarquia apresentou contestação às fls. 35/46.

A réplica foi trazida às fls. 50/52.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 11 de setembro de 2018, às 16h00min, para a realização 

de audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 121514 Nr: 4207-64.2016.811.0013

 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): Newton de Freitas Miotto, CLEUNICE MARIA DE 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Vieira de Almeida 

Lacerda - OAB:14.566/MT., JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - 

OAB:OAB/MT 3432, Luciano Salles Chiappa - OAB:11883-B, 

MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307, Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 DECLARO o feito saneado, remetendo-o à fase instrutória, e FIXO como 

pontos controvertidos da lide (i) a demonstração da autoria e da 

materialidade dos atos imputados aos réus na inicial; (ii) a efetiva 

demonstração do prejuízo ao erário e/ou enriquecimento ilícito por parte 

dos réus; e (iii) o seu montante, a fim de subsidiar eventual condenação 

do réu a ressarci-lo. Deste modo, para a sua elucidação, DEFIRO a 

produção de prova oral, consistente na colheita do depoimento pessoal 

dos réus (art. 385, “caput”, parte final, do NCPC) e das testemunhas 

oportunamente arroladas.Consequentemente, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para data mais próxima disponível em pauta, qual 

seja, dia 12 de setembro de 2018, às 13h00min, a ser realizada perante 

este Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.Ademais, na forma do art. 357, § 4º, do mesmo diploma 

legislativo, 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.ADVIRTA-SE 

aos réus que a intimação das testemunhas é sua incumbência, apenas 

admitindo-se a intimação pela secretaria do juízo nas hipóteses legais (art. 

455, §§ 1º a 5º, do NCPC). Logo, decorrido o prazo para apresentação de 

rol de testemunhas por parte do autor, EXPEÇA-SE mandado visando à 

sua intimação (art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC).NOTIFIQUEM-SE o Ministério 

Público.INTIMEM-SE via DJE.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 169955 Nr: 4828-90.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FRANÇA DA SILVA 

SANTOS - OAB:18306/O, WALDECI LELES MARTINS - OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do teor da certidão de ref. 26, INTIME-SE o embargante, por meio de 

sua advogada, Dra. Aline França da Silva Santos, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informar seus dados bancários com a finalidade de 

obter a restituição do valor depositado em favor da conciliadora, Maria 

Lúcia Leal Mundim Oliveira.

Com a apresentação das informações necessárias, DETERMINO que a 

secretaria promova contato com a conciliadora acima nominada para que 

comprove nos autos a devolução da quantia recebida, no mesmo prazo 

acima estabelecido.

 Sem prejuízo do cumprimento de tais determinações, AGUARDE-SE o 

decurso do prazo para oferecimento da impugnação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 148657 Nr: 7251-57.2017.811.0013

 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: JOÃO FRANCISCO MACHADO RODRIGUES

 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:

 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 JOÃO RAIMUNDO MACHADO RODRIGUES, no valor de 91% 

do salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da 

cessação do benefício, qual seja, 30 de setembro de 2016 (fl. 64.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, 21 de junho de 2018 (fls. 88/92), 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.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, concedo tutela antecipada para o fim específico de determinar 

ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) 

dias.EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário 

contido nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo ser 

encaminhado juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se 

já não o tiver sido feito.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..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 
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NCPC..PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167443 Nr: 3840-69.2018.811.0013

 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: VANDERLENE BATISTA DA SILVEIRA

 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.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

VANDERLENE BATISTA DA SILVEIRA em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 13/25.

Citada, a autarquia apresentou contestação às fls. 29/43.

A réplica foi anexada às fls. 47/48.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 18 de setembro de 2018, às 15h30min, para a realização 

de audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105598 Nr: 4401-98.2015.811.0013

 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: MARCELO APARECIDO ALVES

 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.: 167859 Nr: 4046-83.2018.811.0013

 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: Lusinete Barbosa Batista Alves

 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.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

LUSINETE BARBOSA BATISTA ALVES em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 12/24.

Citada, a autarquia apresentou contestação às fls. 28/49.

A réplica foi anexada às fls. 53/54.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 18 de setembro de 2018, às 16h00min, para a realização 

de audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105672 Nr: 4424-44.2015.811.0013

 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): Ariston Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 84/85, tendo em vista que tais medidas já foram 

realizadas nas fls. 67/69.

Por consequência, 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.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129495 Nr: 7947-30.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA SOUZA SOARES, Carlos da Silva 

Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE/MT contra 

PATRICIA SOUZA SOARES e CARLOS DA SILVA ROCHA.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 123/128 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

Os autos vieram conclusos.
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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” c/c art. 924, II, ambos do 

Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais na forma do art. 90, § 3°, do NCPC.

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.: 145029 Nr: 5696-05.2017.811.0013

 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: Euzenira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO 

DEFICIENTE proposta por EUZENIRA RODRIGUES contra INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 58/59 a parte autora requereu a 

extinção do processo.

Assim, o réu foi devidamente intimado sobre o pedido de desistência e 

nada se manifestou (fl. 64).

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 autor sem, contudo, onerar demasiadamente 

o réu. Nesta senda, o deferimento do pedido trazido às fls. 58/59 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 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.

Em observância ao princípio da causalidade, CONDENO a autora ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como em 

honorário advocatícios, que fixo no patamar de R$ 500,00 (quinhentos) 

reais. No entanto, considerando a concessão das benesses da 

assistência judiciária gratuita (fl. 20), a cobrança de tais verbas fica 

suspensa, consoante dispõe o art. 98, § 3º, do NCPC.

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.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144192 Nr: 5335-85.2017.811.0013

 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: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, que a parte Requerida não contestou 

a presente ação conforme comprova sua citação através do oficial de 

justiça às fls. retro, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com 

amparo no provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161055 Nr: 907-26.2018.811.0013

 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: ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CARD SOCIEDADE MERCANTIL DE 

FOMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neyir Silva Baquião - 

OAB:129504

 Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do NCPC, para o fim 

de ( i ) CONFIRMAR a decisão que concedeu a tutela provisória de 

urgência de fls. 24/25; ( ii ) DECLARAR a inexistência da obrigação da 

requerente para com a requerida, originada de dívida contraída por meio 

da utilização do cartão de crédito número 6059 1901 6049 4916, no valor 

de R$ 278,82 (duzentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos); e 

( iii ) CONDENAR BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO LTDA, a compensar o dano moral provocado em ALESSANDRA 

ALVES DE OLIVEIRA NASCIMENTO, mediante o pagamento de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença pelo 

INPC/IBGE, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

data em que se tornou indevida a manutenção do nome da autora junto 

aos órgãos de proteção ao crédito (26/12/2017), “ex vi” da Súmula nº 

54/STJ.Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a parte 

requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em 

honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 

com espeque no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo 

Civil.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.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.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 146060 Nr: 6180-20.2017.811.0013

 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): Daniel Gonzaga Correa, EDINALDO FERREIRA 

DE SANTANA, JONAIR LIMA BIANQUINI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764, 

Ladario Silva Borges Filho - OAB:8104/MT

 Considerando ainda que na fase inicial de admissibilidade da ação civil 

pública de improbidade administrativa não há necessidade de uma 

fundamentação abrangendo todas as teses deduzidas pelos réus, de 

modo que se encontram demonstrados suficientemente os indícios da 

existência de atos tachados como ímprobos e adequação da via eleita, 

RECEBO a inicial, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei nº 8.429/1992.De mais 

a mais, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 

(ENFAM), em 14 a 18 de janeiro de 2013, realizou, junto ao e. Tribunal de 

Justiça do Estado do Piauí, o Curso de Aperfeiçoamento da Atividade 

Judicante (teoria e prática em improbidade administrativa), oportunidade 

em que sedimentou o entendimento dos magistrados ali reunidos no 
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seguinte sentido: “na ação civil por improbidade administrativa, notificado o 

réu e apresentadas as manifestações preliminares, com a relação 

processual triangularizada e a realização concreta do contraditório 

constitucionalmente assegurado, recebida a petição inicial pelo 

cumprimento dos requisitos previstos na lei, descabe a expedição de novo 

mandado de citação, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado 

constituído, para fins de contestação” (Conclusão nº 12) (disponível em: , 

acesso em 8 de janeiro de 2016)Deste modo, CITEM-SE os réus DANIEL 

GONZAGA CORREA, EDINALDO FERREIRA DE SANTANA e JONAIR LIMA 

BIANQUINI FILHO, devidamente qualificados, por meio de seus advogados 

e via DJE – advertindo-se, inclusive, que não será expedida citação 

pessoal dele –, para que, querendo, apresente resposta no prazo legal, 

fazendo-se consignar as advertências a que alude o art. 344 do 

NCPC.Com a vinda das contestações, CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto 

à sua tempestividade e, em seguida, RENOVE-SE a vista dos autos ao 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo prazo legal.EXPEÇA-SE 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144394 Nr: 5437-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B F ORDENHADEIRAS E RACOES LTDA ME, 

ELCIMAR SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, verificando constatei que a parte 

Requerida não contestou a presente ação, nem comprovou o pagamento 

do débito, conforme comprova sua citação as fls. retro, decorrendo o 

prazo previsto na Lei. Assim, e com amparo no provimento 56/2007, 

abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144318 Nr: 5404-20.2017.811.0013

 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: Amanda Alves Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Rogerio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da petição de fls. 86/91, bem como da presença de 

herdeiro menor impúbere, DÊ-SE VISTAS dos autos ao Ministério Público 

para que se manifeste.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 158879 Nr: 12338-91.2017.811.0013

 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: LEANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8.443, MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT.

 É o relatório. Fundamento e decido.Não havendo mais preliminares a 

serem analisadas, DECLARO saneado o processo, remetendo-o à fase 

instrutória.Para o deslinde do celeuma ora posto, DEFIRO tão somente a 

realização de prova pericial, consistente em exame grafotécnico para se 

aferir a veracidade da assinatura aposta no contrato de mútuo juntado aos 

autos. Para tanto, NOMEIO como perito nos autos o Sr. Thyago Jorge 

Machado, com o seguinte endereço: Av. Leonides de Carvalho, n° 111, 

Unidade: 502 ED: Solar Monet – Miguel Sutil. Cuiabá-MT. Telefone: (65) 

8112-2338, e-mail: tmachado@forenselab.com, independentemente de 

compromisso, que deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC).INTIME-SE o perito, 

por meio de ligação telefônica ou e-mail, para que manifeste aceitação do 

“munus” público, bem como apresente proposta de honorários em 15 

(quinze) dias, os quais deverão ser custeados pela requerida, eis ter sido 

ela a postulante da prova (art. 95, “caput”, do NCPC). Caso seja requerido 

pelo “expert”, AUTORIZO desde já o encaminhamento de cópias dos 

termos do processo, tendo em vista não se tratar de feito que tramita sob 

segredo de justiça.Na sequência, proceda-se a intimação das partes para 

que se manifestem em 5 (cinco) dias acerca da proposta de honorários 

(art. 465, §3º, CPC), e, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 465, § 1º, do Código 

de Processo Civil).Com a comprovação do pagamento da verba honorária, 

INTIME-SE o perito para apresentar o resultado final do trabalho pericial em 

30 (trinta) dias.APRESENTADO o laudo pericial, INTIMEM-SE as partes, nas 

pessoas de seus advogados, via DJE, para que se manifestem, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias.Por fim, à conclusão para 

deliberação.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82301 Nr: 4569-08.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigoeste Industria e Comercio de Carne 

Ltda-ME, Bento Ferraz Pacheco, Espólio de Alípio Gomes do Nascimento, 

Maria de Lourdes Alves do Nascimento, Paulo Sérgio da Cruz, Evandra 

Oliveira Silva, Espolio de Bento Ferraz Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SENILTON VICENTE DE SOUZA 

- OAB:4744/O

 Autos do processo nº. 4569-08.2012.811.0013

Cód. nº. 82301

Vistos.

Considerando a extinção do processo em relação ao executado Aneliton 

Benedito Alves do Nascimento, conforme decisão de fls. 126/127vº, 

DETERMINO a liberação dos valores penhorados através do Sistema 

Bacenjud, tão somente aqueles pertencente ao citado executado (fl. 64).

Outrossim, INTIME-SE o executado, por meio de seus advogados e via 

DJE, para que traga em 5 (cinco) dias seus dados bancários, a fim de 

subsidiar a expedição do alvará.

Ademais, AGUARDE-SE o retorno do aviso de recebimento referente à 

carta de citação expedida à fl. 148.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83756 Nr: 1193-77.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Barbosa Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16.783/O MT, Vlamir Marcos Grespam Junior - OAB:9.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 Autos do processo nº. 1193-77.2013.811.0013

Cód. nº. 83756

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 202/203, consequentemente, DETERMINO a 

exclusão do executado junto ao cadastro de inadimplentes do Serasa, por 

meio do sistema SERASAJUD.

Ademais, SUSPENDO o processo pelo prazo de 1 (um) ano, com 

fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 
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Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 31 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165301 Nr: 2828-20.2018.811.0013

 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: GISLENE DA SILVA, LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90576 Nr: 2258-73.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Vale do Guaporé S/A, Aderbal Luiz 

Arantes Junior, Danilo de Amo Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Dias Prado - 

OAB:SP/236.505

 Certifico para os fins de direito que, tendo em vista a Exceção de 

Pré-Executividade, e com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos 

vistas a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 44337 Nr: 962-26.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JddS, GDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abro vista para a 

parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 54947 Nr: 487-02.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Marques de Freitas Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 487-02.2010.811.0013

Código nº 54947

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por BENEDITA 

MARQUES DE FREITAS COUTINHO em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 134vº, verifica-se que a causídica 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (“vide” fl. 15).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 134vº, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fl. 134, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, 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.

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.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 26 de abril de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001506-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001506-45.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ALINE DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO 

DOENÇA COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ALINE DOS 

SANTOS contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Narra 

a parte autora, em síntese, que formulou pedido administrativo para 

concessão de auxílio doença junto a Autarquia ré. Asseverou que o pleito 

formulado inicialmente foi deferido e posteriormente foi cessado. Diante 

disso, juntou aos autos os documentos comprobatórios do alegado, além 

da prova documental atestando a permanência da incapacidade para o 

exercício do trabalho, requerendo a concessão da tutela antecipada para 

determinar que a Autarquia ré restabeleça o benefício em questão. Ao 

final, propugnou pela confirmação da tutela de urgência e a conversão da 

pretensão inicial em aposentadoria por invalidez, condenando-se a 

Autarquia ré nos ônus de sucumbência. E os autos vieram conclusos. É a 

suma do necessário, fundamento e decido. A teor do disposto no art. 300 

do Novo Código de Processo Civil, são requisitos imprescindíveis à 

concessão da medida almejada pela reclamante a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante, 

faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão 

da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese 

possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona 

com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo de dano e, até 

mesmo, o risco ao resultado útil do processo consiste em inviabilizar o 
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efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no provimento 

jurisdicional. A plausibilidade jurídica do pedido, ou seja, a probabilidade do 

direito alegado se consubstancia nos documentos carreados aos autos, 

bem como na informação de concessão do benefício na esfera 

administrativa, além da informação de cessação do mesmo ao término do 

prazo determinado. De outro vértice, o presente pronunciamento é não 

definitivo, haja vista que só é admissível quando não há perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão que poderá ser revista, reformada 

ou invalidada. Neste sentido, entende José Miguel Garcia Medina: “(...), o 

pronunciamento é provisório estável: provisório, porque qualquer das 

partes pode ajuizar ação com o intuito de obter um pronunciamento judicial 

fundado em cognição exauriente, e estável, porque produz efeitos sem 

limite temporal (Direito Processual Civil Moderno, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 484),”. Por outro lado, o perigo de dano é evidenciado 

pelo fato de ser, após o reconhecimento administrativo pela Autarquia ré, 

cessado a benesse, o que faz exsurgir fato cujo potencial é capaz de 

prejudicar a fonte de sobrevivência da parte autora, uma vez que os 

valores recebidos possuem natureza alimentar. Presente, pois, o perigo de 

dano. Sobre a matéria, é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA. Presentes a verossimilhança das alegações e o fundado 

receio de dano irreparável, deve ser deferida a antecipação dos efeitos 

da tutela, para que determinada a implantação do benefício de auxílio 

doença (TRF-4. Agravo de instrumento. RS. 0003123-32.2015.404.0000. 

Órgão Julgador: Sexta Turma. Publicação: D. E: 21/09/2015. Julgamento: 

16 de setembro de 2015. Relator: Hermes Siedler da Conceição Júnior)” 

Como consequência pelos atos praticados pela Autarquia ré, necessário 

se faz o restabelecimento do benefício de auxílio doença. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela probabilidade do direito alegado e, ainda, 

comprovado pela parte reclamante. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, com 

fundamento no art. 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, para 

DETERMINAR que a Autarquia ré, no prazo de 30 dias, restabeleça o 

auxílio doença em favor da parte autora, sob pena de incidir em multa 

diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, caput¸ do NCPC. I 

- INTIME-SE da tutela provisória de urgência ora deferida e CITE-SE a 

Autarquia ré para, querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do 

NCPC. II - Após, com a juntada da contestação da autarquia requerida, 

INTIME-SE a parte autora através de sua advogada, via DJE para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada. III - Em seguida, com o transcurso do prazo acima 

mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da impugnação, 

DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde NOMEIO 

como perito nos autos o ilustre médico Dr. José Dárcio de Andrade 

Rudner, CRM-MT 1.580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 109, 

Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, independentemente de 

compromisso, que deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC). IV - Assim, 

ARBITRO honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na 

forma do art. 1º e 3º, § 1º, ambos da Resolução nº 305/2014 do Conselho 

da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que 

o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pela inexistência de 

perito médico no Município de Pontes e Lacerda, o que obriga a nomeação 

de profissional domiciliado no Município de Cáceres, ente político 

equidistante a aproximadamente 225km da sede desta Comarca, e, 

consequentemente, faz como que o “expert” percorra a distância 

aproximada de 450km para a realização dos exames médicos referentes 

aos processos em que atua como perito. V - Deverá o(a) Gestor(a) 

Judiciário(a) mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar a 

parte autora e, mediante carta com aviso de recebimento intimar a 

autarquia requerida acerca da data aprazada para a perícia, bem como 

para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, incisos II e III, do 

NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia 

a ser designada, independentemente, de intimação. VI – Com o laudo 

pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem sobre ele, no 

prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). VII – Por fim, com o 

integral cumprimento das determinações acima mencionadas, promova a 

conclusão dos autos. VIII - INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) requerente, 

via Diário da Justiça Eletrônico. IX - A propósito, CONCEDO a parte autora 

o beneplácito da assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 2 de 

agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001516-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELI DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001516-89.2018.8.11.0013. AUTOR: ELI 

DO NASCIMENTO SILVA RÉU: CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP Vistos. De 

proêmio, nos termos do art. 292, §3º, do NCPC, CORRIJO, de ofício e por 

arbitramento, o valor atribuído à causa pelo autor, fixando-o em R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), “ex vi” do art. 292, inciso II, 

do mesmo “codex”. Neste sentido: “PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA. AÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROVEITO 

ECONOMICO. INDEPENDE. VALOR DO CONTRATO. PREVISÃO LEGAL. 1. 

Versando a lide sobre a rescisão ou anulação de contrato, independe o 

proveito econômico pretendido pela parte, porquanto há previsão legal 

quanto ao valor a ser atribuído à causa nesses casos. Inteligência do 

artigo 259, V, do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (TJDF, AGI nº 20150020132413, Relator: Fátima 

Rafael, Data de Julgamento: 15/07/2015, 3ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/09/2015. Pág. 160). Sobre o tema: “O juiz tem o dever de 

zelar pelos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, entre os quais se 

encontra o valor da causa. Em razão disso, o juiz tem o poder-dever de 

determinar de ofício, que seja regularizado o valor da causa, bem como 

recolhidas as custas judiciais complementares (cf. José Carlos Francisco. 

Valor da causa: natureza e controle judicial de ofício [Estad. Delgado, p. 

307])”. Por outro lado, a parte autora 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, 2 de agosto de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001515-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON SILVA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001515-07.2018.8.11.0013. AUTOR: 

AMILTON SILVA NASCIMENTO RÉU: CONSTRUTORA EMA LTDA – EPP 

Vistos. De proêmio, nos termos do art. 292, §3º, do NCPC, CORRIJO, de 

ofício e por arbitramento, o valor atribuído à causa pelo autor, fixando-o 

em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), “ex vi” do art. 292, 

inciso II, do mesmo “codex”. Neste sentido: “PROCESSO CIVIL. 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. 

PROVEITO ECONOMICO. INDEPENDE. VALOR DO CONTRATO. PREVISÃO 

LEGAL. 1. Versando a lide sobre a rescisão ou anulação de contrato, 

independe o proveito econômico pretendido pela parte, porquanto há 

previsão legal quanto ao valor a ser atribuído à causa nesses casos. 

Inteligência do artigo 259, V, do Código de Processo Civil. 2. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (TJDF, AGI nº 20150020132413, 

Relator: Fátima Rafael, Data de Julgamento: 15/07/2015, 3ª Turma Cível, 

Data de Publicação: 15/09/2015. Pág. 160). Sobre o tema: “O juiz tem o 

dever de zelar pelos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, entre os quais 

se encontra o valor da causa. Em razão disso, o juiz tem o poder-dever de 

determinar de ofício, que seja regularizado o valor da causa, bem como 

recolhidas as custas judiciais complementares (cf. José Carlos Francisco. 

Valor da causa: natureza e controle judicial de ofício [Estad. Delgado, p. 

307])”. Por outro lado, a parte autora 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, 2 de agosto de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001275-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RIBEIRO NUNES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B (ADVOGADO)

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINO PEREIRA BARCELOS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001275-18.2018.8.11.0013. IMPETRANTE: 

ELIANE RIBEIRO NUNES. IMPETRADO: ALCINO PEREIRA BARCELOS. 

Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR 

impetrado por ELIANE RIBEIRO NUNES, devidamente qualificada e 

representada no feito, contra ato supostamente ilegal e/ou arbitrário 

perpetrado por ALCINO PEREIRA BARCELOS, prefeito do Município de 

Pontes e Lacerda. Aduz a impetrante, em síntese, que celebrou a 

transferência de ponto de táxi, assinou termo de compromisso e 

responsabilidade juntamente com o Presidente do Sindicato dos Taxistas 

e, cumpriu a exigência de ter uma empresa em seu nome. Após, 

protocolizou junto à Prefeitura Municipal seu pedido de transferência da 

titularidade do ponto de táxi, no entanto, no momento da impetração deste 

Mandado de Segurança já haviam transcorrido 81 (oitenta e um) dias sem 

que houvesse pronunciamento do coator. Alega ainda, que a inércia tem 

prejudicado o sustento de sua família, uma vez que está impedida de 

exercer sua atividade labora. Assim, requereu a concessão de liminar 

para que seja concedida a transferência da titularidade do ponto de táxi. 

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 08/19. Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. É o necessário. Decido. Pretende a impetrante a 

concessão de liminar “initio litis et inaudita altera parte”, para que o Prefeito 

de Pontes e Lacerda conceda, com urgência, a transferência da 

titularidade do ponto de táxi, a fim de que possa exercer seu trabalho. 

Para o deslinde da questão posta nos autos, de acordo com o que dispõe 

o art. 7º, III, da Lei do Mandado de Segurança, a concessão liminar da 

segurança em “writ” reclama a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes e a possibilidade de 

ineficácia da medida, caso seja apenas ao final concedida. Tais 

pressupostos são cristalizados, respectivamente, pelos brocardos 

jurídicos “fumus boni iuris” e “periculum in mora”. Nesta senda, verifico que 

a controvérsia cinge-se em esclarecer se a impetrante possui direito de 

ter a titularidade do ponto de táxi que outrora pertencia a Célia Cristina 

Alves Oliveira Diniz, uma vez que tal constatação enseja o interesse de 

agir para a proteção de direito líquido e certo pretendido. O “fumus boni 

iuris” da pretensão alegada repousa no fato de que, compulsando os 

documentos jungidos aos autos, a impetrante firmou declaração de 

transferência de ponto de táxi (fl. 15), assinou termo de compromisso e 

responsabilidade juntamente com o presidente do sindicato dos 

condutores autônomos de veículos rodoviários de Pontes e Lacerda/MT 

(fls. 18/19) e, criou pessoa jurídica em seu nome (fl. 13), tudo com intuito 

de exercer, da forma adequada e estabelecida pela legislação municipal, o 

trabalho de taxista. A lei municipal nº. 650/2003 estabelece em seus 

artigos: Art. 1º Fica expressamente proibido a exploração dos serviços de 

transporte individual em veículos de aluguel - táxi, no Município de Pontes e 

Lacerda, através de veículos cadastrados em outros Municípios, 

independentemente de morar na sede do Município. § 1º Todos os taxistas 

terão que ser cadastrados no CMTU "Coordenadoria Municipal de Trânsito 

Urbano" bem como, no sindicato dos taxistas, e manter os respectivos 

alvarás devidamente atualizados; § 2º Todos os automóveis de aluguéis 

de transporte de pessoas, para serem licenciados junto ao 27º 

CIRETRAN/MT, deverão ser previamente autorizado pelo Sindicato dos 

Taxistas e do CMTU de Pontes e Lacerda. Art. 2º O descumprimento dos 

disposto desta Lei, acarretará em apreensão do veículo e as seguintes 

multas: I - 10 (dez) Unidades Fiscal de Pontes e Lacerda - UFPL, quando 

da primeira infração cometida; II - A cada reincidência cometida o infrator 

terá multa computada em dobro. Parágrafo único. O veículo apreendido 

somente será liberado após o pagamento da multa. Art. 3º É de 

responsabilidade da Fiscalização Municipal o cumprimento desta Lei. Art. 

4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. Diante da leitura dos dispositivos acima, 

verifica-se que a impetrante preencheu os requisitos necessários para 

que possa exercer sua atividade. No que concerne à configuração do 

segundo requisito legal para a concessão do pleito liminar, qual seja, o 

“periculum in mora”, de igual forma vislumbro a sua presença. No caso, a 

demora do coator em anuir com a transferência da titularidade do ponto de 

táxi pode acarretar à impetrante graves prejuízos, já que retira o sustento 

de sua família através de tal atividade. Consoante preceitua o art. 37, 

“caput”, da Constituição Federal, o administrado não pode ser prejudicado 

pela demora excessiva na apreciação de pedidos a cargo da 

Administração Pública. Com efeito, a demora exclusiva da Administração 

em apreciar o pedido de desembargo das atividades da impetrante não 

pode impedir o livre exercício da atividade econômica, acarretando 

prejuízos. Em face do princípio da eficiência (art. 37, caput, da 

Constituição da República), não deve ser admitido que a Administração 

Pública postergue, indefinidamente, a apreciação e conclusão dos 

processos administrativos, devendo ser observado o princípio 

constitucional da duração razoável do processo, insculpido no artigo 5º, 

inciso LXXVIII, da Constituição Federal, “in verbis”: ADMINISTRATIVO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO. ART. 37, CF. LEI 11.457/2007. REEXAME NECESSÁRIO 

DESPROVIDO. 1. Consoante preceitua o art. 37, caput, da Constituição 

Federal, o administrado não pode ser prejudicado pela demora excessiva 

na apreciação de pedidos a cargo da Administração Pública. 2. A demora 

exclusiva da Administração em apreciar o pedido de desembargo das 

atividades da impetrante não pode impedir o livre exercício da atividade 

econômica, acarretando prejuízos ao estabelecimento, especialmente 

quando já expedida a licença ambiental autorizando o funcionamento do 

Hotel Pousada Cacimba de Pedra. 3. Consoante se pronunciou esta Corte 

Regional, em face do princípio da eficiência não deve ser admitido que a 

Administração Pública postergue, indefinidamente, a apreciação e 

conclusão dos processos administrativos, devendo ser observado o 
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princípio constitucional da duração razoável do processo, insculpido no 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. 4. Reexame necessário 

desprovido. (TRF-3 - REOMS: 00109579720114036000 MS, Relator: 

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, Data de Julgamento: 

06/07/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:18/07/2017). Por tais considerações, denoto o preenchimento dos 

requisitos necessários ao deferimento da liminar do “mandamus”, quais 

sejam, a adequação do procedimento, o “fumus boni iuris” e o “periculum in 

mora”. Pelo exposto, com alicerce no art. 7º da Lei nº 12.016/2009 e no 

art. 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, CONCEDO a liminar 

pleiteada a fim de determinar que a autoridade apontada como coatora, no 

caso, o Prefeito do Município de Pontes e Lacerda, ALCINO PEREIRA 

BARCELOS, PROCEDA a transferência do “ponto de táxi” inscrição 

sindical nº 13 que se encontra em nome de Célia Cristina Alves Oliveira 

Diniz, conforme requerimento administrativo de fls. 10/11. ADVIRTA-SE à 

parte que, em caso de descumprimento da presente ordem, poderão ser 

tomadas as medidas cabíveis para a sua efetivação, na forma do que 

dispõem os arts. 497 e seguintes do NCPC. NOTIFIQUE-SE a autoridade 

apontada como coatora do conteúdo da inicial, a fim de que preste suas 

informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009). 

Se as informações vierem instruídas com documentos, INTIME-SE 

novamente a impetrante, por meio de seus advogados e via DJE, para que 

se manifeste, em 5 (cinco) dias, ocasião em que não poderá, contudo, 

juntar novos documentos, sob pena de desentranhamento. 

CIENTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda (art. 7º, II, da Lei nº 

12.016/2009). Decorrido o prazo das informações, com ou sem elas, 

REMETAM-SE os autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

para, querendo, opinar também em 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 

12.016/2009). Após, PROMOVA-SE nova conclusão para prolação da 

sentença. EXPEÇA-SE o necessário COM URGÊNCIA. Pontes e Lacerda, 2 

de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001037-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVANIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001037-96.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: LUCIVANIA PEREIRA DOS SANTOS Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA – promovida pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA contra LUCIVANIA PEREIRA DOS SANTOS, sob a 

alegação de que celebrou com a parte requerida um contrato de 

participação em grupo de segmentos veículos automotor, aderindo ao 

grupo consorcial nº 8967, cota 115, sendo contemplado com o veículo 

automotor marca Fiat, modelo Palio Esenc 1.6 DL, ano/modelo 2012, cor 

Preta, Renavam 465066445, Chassi nº 9BD196293C2030691 e placa 

NTY3903. 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 10/01/2018, 

o que deu ensejo ao vencimento antecipado das demais, importando de 

forma atualizada, no valor total, líquido e certo de R$ 15.581,56 (quinze mil, 

quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis 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 requerido ter mudado de 

residência, oportunidade pela qual o autor carreou 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. 38/41 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” fls. 

54/55). Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL 

- AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

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 
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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 marca Fiat, 

modelo Palio Esenc 1.6 DL, ano/modelo 2012, cor Preta, Renavam 

465066445, Chassi nº 9BD196293C2030691 e placa NTY3903. 

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, 2 

de agostode 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001600-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA BALDUINO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001600-90.2018.8.11.0013. AUTORA: 

AMELIA BALDUINO DE FREITAS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. AMELIA BALDUINO DE FREITAS, qualificada nos 

autos, ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Narra a autora que “em 25/06/2008, propôs em desfavor do 

requerido uma ação judicial denominada Ação de Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, que tramitou perante a 2ª Vara desta 

comarca de Pontes e Lacerda/MT. Sob número 2447-61.2008.811.0013 e 

Código n. 45813, na qual, depois de toda a instrução processual, teve seu 

direito reconhecido por sentença e confirmado por acórdão, pelo Poder 

Judiciário” (fl. 4). Informa ainda que até a presente data o benefício de 

aposentadoria por invalidez não foi implantado, mesmo após de o 

requerido ter sido intimado. Alias, o único benefício que encontrava-se 

implantado era o de Auxílio-Doença que, inclusive, foi cessado. Diante 

disso, propugna a autora pela concessão da tutela provisória de urgência 

para compelir a ré a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, 

sob pena de incidir em multa diária. Ao final do exposto, requereu a 

gratuidade da justiça e, no mérito, a procedência do pedido obrigacional, 

bem como o pagamento das prestações atrasadas desde a cessação do 

benefício previdenciário. Juntou documentos nas folhas retro. E os autos 

vieram conclusos. É o relatório, fundamento e decido. A teor do disposto 

no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pela reclamante a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

de dano e, até mesmo, o risco ao resultado útil do processo consiste em 

inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no 

provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do pedido, ou seja, a 

probabilidade do direito alegado se consubstancia nos documentos 

carreados aos autos, bem como na informação de concessão do 

benefício na esfera administrativa, além da informação de cessação do 

mesmo ao término do prazo determinado. De outro vértice, o presente 

pronunciamento é não definitivo, haja vista que só é admissível quando 

não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que poderá ser 

revista, reformada ou invalidada. Neste sentido, entende José Miguel 

Garcia Medina: “(...), o pronunciamento é provisório estável: provisório, 

porque qualquer das partes pode ajuizar ação com o intuito de obter um 

pronunciamento judicial fundado em cognição exauriente, e estável, 

porque produz efeitos sem limite temporal (Direito Processual Civil 

Moderno, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 484),”. Por outro lado, 

o perigo de dano é evidenciado pelo fato de ser, após o reconhecimento 

administrativo pela Autarquia ré, cessado a benesse, o que faz exsurgir 

fato cujo potencial é capaz de prejudicar a fonte de sobrevivência da 

parte autora, uma vez que os valores recebidos possuem natureza 

alimentar. Presente, pois, o perigo de dano. Sobre a matéria, é o 

entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Presentes 

a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável, 

deve ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para que 

determinada a implantação do benefício de auxílio doença (TRF-4. Agravo 

de instrumento. RS. 0003123-32.2015.404.0000. Órgão Julgador: Sexta 

Turma. Publicação: D. E: 21/09/2015. Julgamento: 16 de setembro de 2015. 

Relator: Hermes Siedler da Conceição Júnior)” Como consequência pelos 

atos praticados pela Autarquia ré, necessário se faz a implantação do 

benefício de aposentadoria por invalidez. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela provisória de urgência de natureza antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

probabilidade do direito alegado e, ainda, comprovado pela parte 

reclamante. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, com fundamento no art. 300, 

“caput”, do Novo Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a 

Autarquia ré, no prazo de 30 dias, implante o benefício de Aposentadoria 

por Invalidez em favor da parte autora, sob pena de incidir em multa diária, 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, caput¸ do NCPC. I - 

INTIME-SE da tutela provisória de urgência ora deferida e CITE-SE a 

Autarquia ré para, querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do 

NCPC. II - Após, com a juntada da contestação da autarquia requerida, 

INTIME-SE a parte autora através de seu advogado, via DJE para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada. Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Após, à 

conclusão para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Pontes e Lacerda, 02 de agosto de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001592-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO MANFRIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001592-16.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: NILSO MANFRIN REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Presentes os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o 

feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, “caput”). CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, ABRA-SE vista dos autos ao requerente, na 

forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 2 de agosto de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001596-53.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001596-53.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS SOARES REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, 

RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, 

art. 318, “caput”). CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do 

art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as 

razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, ABRA-SE 

vista dos autos ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. 

Após, à conclusão para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 2 de agosto de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001435-43.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. F. D. (AUTOR)

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001435-43.2018.8.11.0013. AUTOR: 

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO DIAS, MARIA LUIZA FREITAS DIAS 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, 

RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, 

art. 318, “caput”). CITE-SE a parte requerida, pelo correio, nos termos do 

art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as 

razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, ABRA-SE 

vista dos autos ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. 

Após, à conclusão para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 2 de agosto de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001517-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON SILVA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001517-74.2018.8.11.0013. AUTOR: 

AMILTON SILVA NASCIMENTO. RÉU: CONSTRUTORA EMA LTDA – EPP. 

Vistos. AMILTON SILVA NASCIMENTO, qualificado nos autos, ajuizou 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES 

contra CONSTRUTORA EMA LTDA – EPP. Com a inicial vieram os 

documentos de folhas retro. E os autos vieram conclusos. É o relatório, 

fundamento e decido. A presente ação foi ajuizada anteriormente, 

encontrando-se em trâmite neste juízo e registrada pelo Sistema PEA sob 

nº 1001515-07.2018.8.11.0013, no dia 25 de julho de 2018, às 11h44min, 

possuindo, portanto, as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Com 

esta identificação, é certo que o ajuizamento de ações idênticas e que se 

encontram em curso, corresponde ao instituto denominado 

“litispendência”, consoante se denota do conceito legal estabelecido pelos 

§§2º e 3º do art. 337 do NCPC. A litispendência “constitui pressuposto 

processual obstativo do julgamento do mérito e se concretiza com a tríplice 

identidade de seus elementos com a ação paradigma: mesmas partes, 

mesma causa de pedir e mesmos pedidos” (cf. Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante, 11ª edição, Revista dos Tribunais, 2010, p. 595). Nessa 

esteira, estando presente a tríplice identidade de seus elementos, 

previstos no art. 337, §2º, do NCPC, com a ação paradigma, a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, é medida de rigor. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso V e §3º, do NCPC. INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

por não existir elementos que comprovem a hipossuficiência do autor e, 

ainda, à vista do elevado valor que envolve as partes na relação jurídica 

contratual (neste sentido: TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70069971547, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 21/06/2016, Décima 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2016). Pelo princípio da 

causalidade, CONDENO o autor ao pagamento das custas judiciais e taxa 

judiciária. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE. 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. Na sequência, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 2 de agosto de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 173340 Nr: 6161-77.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walison Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Expeça-se o competente ALVARÁ DE PROGRESSÃO DE REGIME em 

favor do reeducando WALISON ALVES DA SILVA, se por outro motivo 

deva permanecer preso.Designo audiência admonitória para o dia 20 de 

setembro de 2018, às 16h15 (Horário de MT).Ciência ao Ministério Público 

e Advogado Constituído.Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146118 Nr: 6210-55.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSA, SdJN, SOdS, JBPdS, JPdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT, Wagner Ricci da Silva - OAB:21379

 Vistos, etc.

Intime-se o advogado da defesa do réu JOSIEL PEREIRA DE MENEZES (Dr. 

Ladário Silva Borges Filho), para apresentar alegações finais no prazo 

legal, sob pena de configurar abandono do processo e aplicação da multa 

prevista no art. 265 do CPP e expedição de ofício à OAB/MT.

Caso decorrido o prazo sem manifestação do advogado, o que deverá ser 

certificado nos autos, desde logo determino:

a) a incidência de multa de dez salários mínimos (art. 265 do CPP), 

devendo ser expedida certidão a ser encaminhada ao órgão competente 

para fins de cobrança;

b) a expedição de ofício à OAB/MT para apuração de eventual falta 

disciplinar;

c) a intimação pessoal do acusado para constituir novo procurador no 

prazo de 10(dez) dias, sob pena de sua defesa prosseguir pela 

Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166486 Nr: 3408-50.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Ribeiro Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Com a concordância do MP e da 

defesa a audiência de custódia foi convertida em audiência de instrução e 

julgamento. II. Não sendo caso de absolvição sumária, RECEBO a 

denúncia. III. Defiro o prazo de 10 dias para que a defesa arrole 

testemunhas. Com a apresentação de testemunhas e seus endereços, no 

referido prazo, volvam-me conclusos para designar audiência em 

continuação. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 164552 Nr: 2395-16.2018.811.0013

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON CRUZ GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Vistos.

Trata-se de agravo em execução proposto pela i. Defesa do reeducando 

AMILTON CRUZ GONÇALVES, irresignada com a decisão proferida às fls. 

55/56.

As contrarrazões foram apresentadas pela defesa.

O Ministério Público se manifestou às fls. 89/91, pugnando pela 

manutenção da decisão proferida.

Reexaminando decisão atacada, concluo que não deve ser modificada, 

pois entendo que seus fundamentos bem resistem às razões do recurso, 

de forma que a mantenho.

Recebo o recurso, uma vez que tempestivo, e determino a elaboração dos 

autos em apartado, com o translado das peças apontadas como 

imprescindíveis pelas partes.

 Caso não tenham apontado as peças imprescindíveis, intimem-se o 

Ministério Público e Defesa para, em 2 (dois) dias, assim o fazer.

Apontadas as peças, PROMOVA-SE O TRANSLADO e remeta-se ao 

Tribunal para julgamento do recurso.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001027-86.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR BARBOSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões aos 

Embargos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001588-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANICE SILVA MOREIRA - ME (EXECUTADO)

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 :  1001588-76 .2018 .8 .11 .0013  EXEQUENTE:  ALFA 

CONTABILIDADE S/S LTDA - ME EXECUTADO: JANICE SILVA MOREIRA - 

ME Vistos etc. Cite-se para que efetue o pagamento dos débitos em 03 

(três) dias sob pena de penhora. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 2 de agosto de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001507-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OURO VERDE SUPERMERCADO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 

- EPP (EXECUTADO)

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 :  1001507-30 .2018 .8 .11 .0013  EXEQUENTE:  ALFA 

CONTABILIDADE S/S LTDA - ME EXECUTADO: OURO VERDE 

SUPERMERCADO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 2 de agosto de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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MAFALDA CASADEI TAVORA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. (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: 1001531-58.2018.8.11.0013 REQUERENTE: MAFALDA 

CASADEI TAVORA REQUERIDO: ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 2 de agosto de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001545-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JERUSA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 1001545-42.2018.8.11.0013 REQUERENTE: JERUSA 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 2 de agosto de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001580-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NESIO GERALDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO BOTELHO DE CARVALHO (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: 1001580-02.2018.8.11.0013 REQUERENTE: NESIO GERALDO 

DE SOUZA REQUERIDO: SILVIO BOTELHO DE CARVALHO 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 2 de agosto de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70336 Nr: 630-75.2016.811.0014

 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: Juvenal Lemes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV. FINANCEIRA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURI MARCELO 

BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23899 Nr: 1160-94.2007.811.0014

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Linberg Carvalho de Medeiros, Sidnei Camargo, 

Amilton Pereira Campos-PM, Eroni Antônio Klein, Victor Ramos de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/O

 Por todo o exposto, DECLINO da competência para processar e julgar o 

presente feito em favor da Justiça Militar, a quem os autos devem ser 

encaminhados, com as baixas e anotações de estilo, consignando nossas 

sinceras homenagens.Intimem-se. Cientifique-seCumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu – MT, 30 de julho de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70688 Nr: 854-13.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Pereira da 

Silva - OAB:19.456/MT

 À vista do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal 

pública incondicionada e condeno o réu HELIO BOLIVAR RODRIGUES 

FILHO, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime insculpido 

no artigo 217-A do Código Penal.Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena do 

acusado HELIO BOLIVAR RODRIGUES FILHO em 08 (OITO) ANOS DE 

RECLUSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62232 Nr: 514-74.2013.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Gonçalves de 

Miranda Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - 

OAB:15017/MT

 À vista do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal 

pública incondicionada e CONDENO o réu MAGNO GOMES DE OLIVEIRA, 

qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime insculpido no artigo 

217-A, c/c artigo 226, II, todos do Código Penal. Desta forma, TORNO 

DEFINITIVA a pena do acusado MAGNO GOMES DE OLIVEIRA em 12 

(doze) anos de reclusão.CONSIDERAÇÕES FINAISEm vista do quanto 

disposto pelo artigo 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal, o Réu deverá 

iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada 

em regime fechado. No caso em tela, não é cabível a substituição de pena 

privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44 e 

incisos do Código Penal, em razão da pena a que será submetido.Também, 

deixo de aplicar o SURSI, nos termos do artigo 77 e seguintes do CP, em 

razão da pena a que será submetido.Por estarem ausentes os requisitos 

do artigo 312 e 313 do CPP, corroborado ao fato de que o réu aguardou o 

julgamento da ação em liberdade, concedo o direito de recorrer em 

liberdade.Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Transitada em julgado esta decisão, determino:a) Oficie-se ao 

Cartório Distribuidor Local;b) Oficie-se ao Instituto de Identificação 

Estadual e Federal; c) Oficie-se ao TRE/MT; d) Expeça-se Guia de 

Execução Penal Definitiva, encaminhando-a ao Juízo competente.Após, 

arquive-se o presente feito, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Poxoréu - MT, 30 de julho de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61364 Nr: 1051-07.2012.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Rodrigues da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermes de Jesus Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de acionamento do Sistema Bacenjud e Renajudh, com 

escopo de encontrar bens em nome do inventariado, eis que não é de 

alçada do Poder Judiciário fazer tal consulta, devendo a Fazenda Pública 

Estadual diligenciar por meio de seus próprios mecanismos.Com a juntada 

do GIA, dê-se vistas ao peticionante de fl. 111 para 

manifestar-se.Ademais, certifique a secretaria o decurso de prazo para 

manifestação de terceiros interessados. Decorrido o prazo de 15 (quinze) 

dias, sem que o patrono da inventariante promova a diligencia, INTIME-SE 

pessoalmente a inventariante, cientificando-a da inércia de seu advogado 

constituído, bem como para que, em 15 (quinze) dias, promova os atos e 

as diligências que lhe incumbir, consignando que sua omissão implicará na 

extinção do feito, com fundamento no art. 485, inc. III, do NCPC.Cumpra-se. 

Poxoréu – MT, 30 de julho de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27321 Nr: 1282-39.2009.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelmo Francisco de Souza, Vandersilvia de Souza, 

Vanderlucia de Souza, Vanilda Souza Bonafim, Vanda Maria de Souza 

Bonafim, Wanderléa Francisca de Souza, Antonio Miguel Francisco de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Alves De Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 27321

SENTENÇA

VISTO,

 Cuida-se de inventário do ESPÓLIO DE MARIA ALVES DE SOUZA, em que 

ADELMO FRANCISCO DE SOUZA alçou à condição de inventariante.

À fl. 317/320 foram prestadas as últimas declarações, tendo todos os 

herdeiros manifestado concordância.

Além disso, há nos autos recolhimento de ITCMD, matricula do imóvel, 

certidão de débitos fiscais expedida pela fazenda pública municipal, 

documentos de todos os sucessores, bem como as certidões negativa 

expedidas pelas demais fazendas públicas.

Ademais, no que tange a herdeira incapaz, o Ministério Público 

manifestou-se dizendo que todos os quinhões encontram-se 

proporcionais, de modo que deve ser homologado o planto de partilha (fls. 

347).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se que o feito está em ordem, foram apresentados os documentos 

necessários e cumpridas as formalidades legais. Sendo assim, 

HOMOLOGO a partilha havida, e, DECLARO EXTINTO o feito, com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.

Por corolário, transitada em julgado, EXPEÇA-SE o respectivo formal de 

partilha, conforme plano de partilha apresentado.

Dê-se ciência a Fazenda Pública Estadual acerca da referida 

homologação.

Sem custas, ante a gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após, procedidas todas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 27 de julho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69825 Nr: 372-65.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV. FINANCEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GUALBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Moisés Batsita de Souza - OAB:MT-21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do poficial de justiça a seguir transcrita: 

" Certifico Eu, Oficial de Justiça deste Juízo, abaixo assinado, que deixei 

de efetuar o cumprimento do presente, por ora, por falta do depósito da 

Diligência, conforme Certificado às fls.54, no valor de R$ 334,30. Região 

do Distrito de Paraiso do Leste. Devolvo o presente, aguardando por 

novas Determinações. Belº. Raniere Farias Pinto Oficial de Justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62862 Nr: 1097-59.2013.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo de Jesus Martins, Jorge Luiz Delazari, 

Leandro Matias Garcia, Thiago Antônio da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Campos - 

OAB:14762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da S.I. de 

Almeida - OAB:7355-A, Fábio Moreira Pereira - OAB:9405/MT, Flavia 

Venceslau Gomes - OAB:MT -16.843, Paulo José Canevazzi da 

Silva - OAB:OAB/MT 23.244

 “VISTO. Primeiramente, considerando que a ausência do advogado do 

denunciado Amarildo, apesar de ter saído intimado na última audiência, 

NOMEIO o advogado PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA, OAB-MT, 

23244/0, para patrocinar a defesa do acusado, AMARILDO DE JESUS 

MARTINS. Pois bem, DETERMINO que a secretaria proceda ao 

desmembramento do processo em relação a THIAGO LUIZ DELAZARI, 

conforme determinado às 267. Deste modo, DETERMINO que seja expedida 

carta precatória para Primavera do Leste para oitiva da testemunha 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 391 de 571



arrolada pela defesa à fl. 247V, RAFAEL LAMBARDO CASTILHO, devendo 

ser intimado no endereço da Rua Manaus, n. 2885, Primavera II, ao lado do 

Murão, bem como de ALEXSANDER MONTEIRO VIEIRA para a cidade de 

Agua boa. Deve, ainda, a secretaria certificar se houve cumprimento da 

carta Precatória expedida de fls. 283, eis que não consta no apolo 

intimação dos advogados acerca da expedição das missivas. Deve a 

secretaria atentar-se acerca da obrigação da intimação dos advogados 

acerca da expedição das cartas precatórias para oitiva das testemunhas. 

Por fim, deve a secretaria informar ao juízo deprecado de Cuiabá que já 

houve o interrogatório de Leandro Matias neste ato. Após, os 

cumprimentos façam os autos conclusos para análise. Cumpra-se, com 

urgência por se tratar de processo meta 4”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69991 Nr: 443-67.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Pereira da Silva, Maria Aparecida Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYSE CRYSTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:13890, WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249/O

 C E R T I D Ã O

ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial em substituição legal, lotada 

na Segunda Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado 

de Mato Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e em Cumprimento a Portaria n.º 82/2016-CGJ – Instaura 

CORREIÇÃO ORDINÁRIA em todas as Varas da comarca de Poxoréu/MT, 

impulsiono estes autos no sentido de intimar os advogados militantes nesta 

Comarca via DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para que devolvam em 

Cartório todos os processos com carga da Segunda Vara desta Comarca, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Poxoréu/MT, 4 de outubro de 2016

Rosely Lopes de Araújo

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 220 Nr: 57-82.1989.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Souza Miranda-Firma Individual, Antonio 

Gonçalves de Miranda, Lourival de Souza Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:/ 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre de Sandro Nery 

Ferreira - OAB:MT-1.850-E, Elson Sousa Miranda - OAB:/MT - 16.514, 

Jurandir Ventresqui Guedes - OAB:3321, Mary Márcia Gonçalves 

da Silva - OAB:MT/6386

 Certifico que REITERO a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se acerca do contido à fl. 611v

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66360 Nr: 301-97.2015.811.0014

 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: Renato Ramos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64380 Nr: 841-82.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leda Figueiredo Rocha do Lago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63197 Nr: 1371-23.2013.811.0014

 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: Etevaldo Teixeira da Silva

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das pates do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64507 Nr: 925-83.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Nascimento Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Estadual - 

OAB:

 Certifico que procedo a intimação das pates do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71212 Nr: 1144-28.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vânia Maria de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHAES - OAB:91045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor competente, para 

intimação da requerida, observando o petitório retro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61413 Nr: 1100-48.2012.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celson Marcon - OAB:MT - 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO SOUZA 

PAULINO, para devolução dos autos nº 1100-48.2012.811.0014, Protocolo 

61413, 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): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78354 Nr: 313-09.2018.811.0014

 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: Agnaldo Francisco da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYSE CRYSTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:13890, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 Certifico 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78354 Nr: 313-09.2018.811.0014

 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: Agnaldo Francisco da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYSE CRYSTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:13890, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68474 Nr: 1412-19.2015.811.0014

 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: Dalvanira Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - 

OAB:11065-A/MT, Thiago Mahfuz Vezzi - OAB:OAB/SP 228.213

 Certifico que procedo a intimação da pare autora, para no prazo legal, 

apresentar as contarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000389-16.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA PEREIRA SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉU DECISÃO VISTO, Cuidam os presentes autos de ação de busca 

e apreensão com pedido liminar proposta pelo BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em desfavor de CLAUDINEIA 

PEREIRA SANTANA, com base no Decreto-Lei nº 911, de 01.10.69. Narra 

a inicial que a requerida realizou junto ao requerente contrato de consórcio 

para aquisição do veículo FORD/KA SE 1.0 HÁ, BRANCO, 2014/2015, 

PLACA PUV-4902. Afirma que a parte requerida não cumpriu com o 

pactuado, deixando de realizar o pagamento das parcelas vencidas e, 

que, embora o título tenha sido protestado, manteve-se em mora. Com a 

petição inicial vieram cópia do contrato de alienação fiduciária, instrumento 

de protesto, dentre outros documentos. Pois bem. Analisando os autos, 

observo que o contrato anexado com a inicial traz em seu bojo o pacto de 

alienação fiduciária do bem descrito na peça inaugural, autorizando dessa 

maneira a sua busca e apreensão. Por sua vez, a parte ré encontra-se 

constituída em mora por força do instrumento de protesto realizado no 

ofício local, não tendo tomado nenhuma providência para adimplir o débito. 

Assim, comprovada a mora, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do 

bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 

01.10.69. Por consequência, DETERMINO a expedição de mandado busca 

e apreensão, nomeando como depositário fiel do bem o representante 

legal da empresa requerente ou quem este indicar. LAVRE-SE o 

respectivo termo de compromisso. Efetivada a medida, CITE-SE o 

requerido para, querendo e em 15 (quinze) dias, contestar a presente 

ação, podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da 

medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 

1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04). 

Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados necessários. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 02 de agosto 

de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-68.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE PEROBA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

City Lar (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000058-68.2017.8.11.0014. REQUERENTE: LEIDIANE PEROBA 

MENDONCA REQUERIDO: CITY LAR VISTO, Considerando o cumprimento 

da condenação imposta, conforme ID n.º 13835579, EXPEÇA-SE o 

respectivo alvará para levantamento da quantia depositada nestes autos, 

diretamente na conta indicada pela promovente, no ID n. 14448341. Por 

conseguinte, antes da expedição do competente alvará de levantamento 

de valores, nos termos do artigo 1º do Provimento n.º 68/2018, da E. 

Corregedoria Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte contrária a fim de que, 

no prazo legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou 

recurso. Outrossim, caso não haja manifestação a Secretaria deverá 

aguardar o prazo de 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para eventual impugnação ou recurso, para só então expedir o alvará de 
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levantamento. Após, cumpridas todas as deliberações, ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu-MT, 1 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000312-07.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT0012562A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000312-07.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO, Trata-se de 

execução contra a fazenda pública, proposta por ÁLVARO CARVALHO 

DOS SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Deste modo, CITE-SE a parte 

executada para satisfazer a dívida, podendo, ainda, opor embargos, nos 

termos do art. 910, do NCPC. Certificado o não oferecimento de embargos, 

EXPEÇA-SE, desde logo, a requisição de pequeno valor (RPV), nos moldes 

do art. 910, § 1º, do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu 

– MT, 11 de julho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010041-69.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO TUNES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010041-69.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: JULIO TUNES FILHO 

EXECUTADO: EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES VISTO, Consta no 

petitório de id 14066268, que a parte requerente pugna pela suspensão do 

feito por 30 (trinta) dias, a fim de que durante esse período seja realizada 

diligências para localização do endereço do requerido. Destarte, não 

havendo qualquer causa que obsta o acolhimento do pleito, DEFIRO o 

pedido o sobrestamento do feito, na forma requerida, pelo período de 30 

(trinta) dias. Após o transcurso temporal, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo legal, promova os atos necessários ao regular 

processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 11 de julho de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010059-95.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO PEREIRA BARBOSA (EXEQUENTE)

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):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010059-95.2014.8.11.0014. EXEQUENTE: CICERO PEREIRA BARBOSA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTO, Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença 

intentado por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A em face de CÍCERO PEREIRA BARBOSA, todos devidamente 

qualificados nos autos. INTIME-SE a parte vencida para que cumpra a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o 

descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 16 de julho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010170-45.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA ALVES PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010170-45.2015.8.11.0014. EXEQUENTE: LAURINDA ALVES PEREIRA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A VISTO, Considerando o petitório 

de id 1423427, informo que o valor de R$ 314,97 (trezentos e quatorze 

reais e noventa e sete centavos), já foi liberado através do alvará de id 

12903149, e no presente momento não se encontra valores bloqueados 

em nome da parte executada. Dê se vista dos autos a executada para 

manifestar o que entender de direito no prazo de 05 ( cinco) dias, não 

manifestando no prazo retro, retornem os autos ao arquivo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 19 de 

julho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010066-87.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DA CAMARA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(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):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010066-87.2014.8.11.0014. EXEQUENTE: ALICE DA CAMARA ALVES 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTO, Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença 

intentado por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A em face de ALICE DA CAMARA ALVES, todos devidamente 

qualificados nos autos. INTIME-SE a parte vencida para que cumpra a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o 

descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 01 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000002-98.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA LEITE SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000002-98.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: CLAUDIA LEITE SILVA 

EXECUTADO: VIVO S.A. VISTO, Trata-se de requerimento de cumprimento 

de sentença intentado por CLAUDIA LEITE SILVA em face de VIVO S.A, 

todos devidamente qualificados nos autos. INTIME-SE a parte vencida para 

que cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida 

que o descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 10 de julho de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010080-42.2012.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA CLARA NARCISA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (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):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010080-42.2012.8.11.0014. EXEQUENTE: EMILIA CLARA NARCISA DE 

SOUSA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO, Ante o teor do petitório de id 14057830, intime-se a 

exequente para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender lhe seja de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 10 de 

julho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-19.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000253-19.2018.8.11.0014. REQUERENTE: THIAGO SOUZA BORGES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO, Considerando que a 

parte executada no petitório de id. 14072823, não se opõe a execução 

promovida pelo exequente, por corolário lógico, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela exequente e determino a EXPEDIÇÃO de Requisição de 

Pequeno Valor (RPV), atentando-se ao provimento 11/2017-CM, e, 

instruindo-o com os documentos necessários, em favor do exequente, 

encaminhando, em seguida, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 

10 de julho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-15.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA THEODORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000014-15.2018.8.11.0014. REQUERENTE: NILDA THEODORO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Trata-se de requerimento de 

cumprimento de sentença intentado por NILDA THEODORO DOS SANTOS 

em face de VIVO S/A, todos devidamente qualificados nos autos. 

INTIME-SE a parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, ficando advertida que o descumprimento acarretará a 

incidência de multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 10 de julho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-10.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ESCAPOLAN SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000273-10.2018.8.11.0014. REQUERENTE: WAGNER ESCAPOLAN 

SANTANA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTO, WAGNER 

ESCALPOLAN SANTANA, devidamente qualificado nos autos, ajuizou a 

presente ação indenizatória por negativação indevida c/c tutela de 

urgência, em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A, também qualificado no 

feito. Recebida a ação, a tutela de urgência requerida fora indeferida. Não 

obstante, o requerente apresentou pedido de reconsideração, pugnando, 

novamente, pela apreciação da tutela de urgência vindicada ID 14036111. 

Pois bem. De elementar conhecimento que o pedido de reconsideração 

não tem amparo legal, fato pelo qual não interrompe, tampouco suspende, 

a contagem do prazo para a interposição de recurso. Neste norte, eis o 

entendimento jurisprudencial: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO 

RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. 

ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 

I- Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP). No caso em análise, verifica-se que não fora deferida a tutela de 

urgência buscada, porquanto não demonstrado os requisitos 

autorizadores para tal desiderato, de modo que a medida a ser adotada 

pela parte insurgente não é o pedido de reconsideração. Vale ressaltar, 

ademais, que a parte requerente sequer trouxe aos autos novos 

documentos como prova de seu direito, o que não traz robustez 

necessária para evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração formulado pelo requerente no id 14036111. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 16 de julho de 2018. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-35.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO MOREIRA BENICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDECY CONCEICAO DE FARIAS (REQUERIDO)

LAURO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000336-35.2018.8.11.0014. REQUERENTE: LAURINDO MOREIRA BENICIO 

DA SILVA REQUERIDO: LAURO, WALDECY CONCEICAO DE FARIAS 

VISTO, Trata-se de ação declaratória de anulação de negócio jurídico c/c 

com danos materiais e danos morais c/c tutela de urgência, ajuizada por 

LAURINDO MOREIRA BENICIO DA SILVA em desfavor de LAURO E 

WALDECY CONCEIÇÃO DE FARIAS, ambos já devidamente qualificados. 

Argumenta a parte autora, em síntese, que adquiriu m veículo no valor de 

R$ 14.000,00 (quatorze mil) reais, sendo que R$ 10.000,00 (dez mil) reais 

foram transferidos para conta de WALDECY CONCEIÇÃO e os outros R$ 

4.000,00 (quatro mil) reais foram pagos em dinheiro para o promovido 

Lauro. Narra que, após realizar o pagamento do veículo o promovido Lauro 

não procedeu a transferência do automóvel para o seu nome, aduz ainda 

que ao fazer uma consulta no Dentra/MT, o mesmo encontrava-se com 

IPVA em atraso e com lançamentos de multas. Neste contexto, pugna pela 

antecipação dos efeitos da tutela para que os requeridos procedam com a 

restituição do valor pago, no total de 14.000,00 (quatorze mil) reais 

devidamente corrigido. Requer ainda, a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita e a procedência da ação. Pois bem. De início, cumpre 

salientar que o instituto da tutela antecipada visa adiantar os efeitos da 

sentença, entregando à parte autora a própria pretensão deduzida em 

juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente satisfativo, 

já que através dela a parte requerente não pretende simplesmente evitar 

os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a satisfação provisória do 

direito. É consabido que para a concessão da tutela antecipada 

imprescindível se faz a probabilidade do direito pretendido e a 

comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do feito. Essa é a 

dicção do artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”. Com efeito, da análise perfunctória das provas 

colacionadas ao feito, verifica-se que os argumentos lançados pela parte 

autora e os documentos juntados aos autos não permitem, ao menos em 

uma análise perfunctória dos autos, a concessão da tutela de urgência. 

Isto porque, ao compulsar os autos, verifico que não existem elementos 

suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, sendo prudente 

aguardar, a instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos. 

Ora, em tendo a parte autora descurado em demonstrar os requisitos 

necessários, não falar-se em concessão da tutela de urgência para 

proceder a restituição do valor pago. Nesta linha de intelecção, analisadas 

as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que ausentes os requisitos primordiais para a concessão da 

liminar almejada, razão pela qual INDEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, caso assim ainda não tenha sido 

procedido. CITE-SE, com as advertências legais. INTIMEM-SE ambas as 

partes para comparecerem ao ato, mencionando-se inclusive sobre a 

conveniência de que compareçam acompanhados de advogado, bem 

como acerca da advertência de que a ausência do promovente ensejará a 

extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido revelia, com 

presunção de veracidade dos fatos inicialmente alegados (art. 20 da 

mesma lei). Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 23 de julho 

de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-55.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000367-55.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ANGELA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTO, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e 

pedido de tutela de urgência, ajuizada por ANGELA FERREIRA DOS 

SANTOS em face de TELEFONICA BRASIL S/A, ambos já devidamente 

qualificados. Argumenta a autora, em síntese, que ao tentar realizar 

compras no crediário, fora surpreendida ao ser informada que existia 

anotação de seu nome no cadastro de inadimplentes, em razão de 

lançamento realizado pela requerida. Neste contexto, pugna pela 

antecipação dos efeitos da tutela para que a requerida proceda com a 

exclusão do seu nome do rol de mal pagadores, sob pena de aplicação de 

multa diária. Requer ainda a inversão do ônus da prova, a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita e a procedência da ação. Pois bem. De início, 

cumpre salientar que o instituto da tutela antecipada visa adiantar os 

efeitos da sentença, entregando à parte autora a própria pretensão 

deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente 

satisfativo, já que através dela a parte requerente não pretende 

simplesmente evitar os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a 

satisfação provisória do direito. É consabido que para a concessão da 

tutela antecipada imprescindível se faz a probabilidade do direito 

pretendido e a comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do 

feito. Essa é a dicção do artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo”. Com efeito, da análise perfunctória 

das provas colacionadas ao feito, verifica-se que os argumentos 

lançados pela parte autora e os documentos juntados aos autos não 

permitem, ao menos em uma análise perfunctória dos autos, a concessão 

da tutela de urgência. Isto porque, ao compulsar os autos, dessume-se 

que as anotações realizadas em desfavor da parte requerente ocorreram 

em 06/04/2014 e 06/07/2014, o que não evidenciam o periculum in mora, 

tendo em vista o decurso do tempo entre a data da averbação da dívida 

até a data do ajuizamento da ação. Ora, em tendo a parte autora 

descurado em demonstrar os requisitos necessários, não falar-se em 

concessão da tutela de urgência para a exclusão de seu nome do rol de 

negativados. Neste particular, vejamos o entendimento jurisprudencial, 

mutatis mutandi: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. 

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS 

DO ART. 273 DO CPC. PROTESTO EFETIVADO HÁ CERCA DE UM ANO. 

INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS. INVIÁVEL O 

CANCELAMENTO PROVISÓRIO DO PROTESTO OU SUSPENSÃO DE SEUS 

EFEITOS. CONFORME ART. 30 DA LEI Nº 9.492/97. UNÂNIME. AGRAVO 

DESPROVIDO”. (TJRS, Agravo nº 70056538382, 11ª Câmara Cível, Rel. 

Desa. Kátia Elenise Oliveira da Silva. j. 02.10.2013). Nesta linha de 

intelecção, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que ausentes os requisitos 

primordiais para a concessão da liminar almejada, razão pela qual 

INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. DEFIRO, por outro lado, a 

inversão do ônus da prova. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei 

nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de conciliação, caso assim ainda não 

tenha sido procedido. CITE-SE, com as advertências legais. INTIMEM-SE 

ambas as partes para comparecerem ao ato, mencionando-se inclusive 

sobre a conveniência de que compareçam acompanhados de advogado, 

bem como acerca da advertência de que a ausência do promovente 

ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido 

revelia, com presunção de veracidade dos fatos inicialmente alegados 

(art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 

24 de julho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-89.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ERONIAS DE SOUSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA VENCESLAU GOMES OAB - MT0016843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES S/A (COMPRAFACIL.COM) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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8010040-89.2014.8.11.0014. REQUERENTE: ERONIAS DE SOUSA ALVES 

REQUERIDO: HERMES S/A (COMPRAFACIL.COM) VISTO, Trata-se de 

petitório de id 13907700, em que a parte exequente pugna pelo 

prosseguimento da presente execução, com a realização de buscas de 

bens do executado, bem como a penhora através dos sistema Renajud. 

POIS BEM. Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve 

comprovação de que a parte exequente exauriu todos os esforços no 

sentido de que ateste que tenha diligenciado previamente com vistas a 

localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada. 

Oportuno ressaltar, ainda, que somente se comprovado que efetivamente 

não se logrou êxito na localização do bem, tal como com a negativa de 

eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do 

aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, pode este 

requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou demais 

órgãos necessário. Posto isto, INDEFIRO, por ora, o pedido de buscas de 

bens do requerido através do sistema Renajud. Por conseguinte, 

INTIME-SE o exequente para, em cinco (05) dias, requerer o que entender 

de direito, promovendo os atos necessários ao regular processamento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. Poxoréu – MT, 10 

de julho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-94.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELAYNE EUGENIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000151-94.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: 

MARCELAYNE EUGENIA DOS SANTOS Vistos, Trata-se de RECLAMAÇÃO 

ajuizada por A DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA, representada pela sua 

proprietária CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS em face de 

MARCELAYNE EUGENIA DOS SANTOS, ambos devidamente qualificadas 

nos autos. Realizada audiência de conciliação (id 1445537), as partes 

entabularam acordo e estabeleceram que o débito de R$ 235,00 (duzentos 

e trinta e cinco reais) será adimplido pela requerida mediante 

parcelamento, em 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, de R$ 

58,00 (cinquenta e oito reais), sendo a primeira parcela paga no dia 

20.08.2018, e as demais na mesma data nos meses subsequentes. 

Vieram-me os autos conclusos para deliberação. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo 

entre as partes litigantes, 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 nos e sendo direito transigível, devida é 

a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o ACORDO entabulado no evento nº 1445537, 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 em razão da gratuidade processual. 

Após o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 31 de julho de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-49.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO SILVA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000154-49.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: 

EDIVALDO SILVA MOREIRA Vistos, Trata-se de RECLAMAÇÃO ajuizada 

por A DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA, representada pela sua proprietária 

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS em face de EDIVALDO SILVA 

MOREIRA, ambos devidamente qualificados nos autos. Realizada 

audiência de conciliação (id 1448157), as partes entabularam acordo e 

estabeleceram que o débito de R$ 338,00 (trezentos e trinta e oito reais) 

será adimplido pelo requerido mediante parcelamento, em 04 (quatro) 

parcelas mensais e sucessivas, de R$ 84,50 (oitenta e quatro reais e 

cinquenta centavos), sendo a primeira parcela paga no dia 30.08.2018, e 

as demais na mesma data nos meses subsequentes. Vieram-me os autos 

conclusos para deliberação. É a síntese do relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes 

litigantes, 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 nos e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o ACORDO entabulado no evento nº 14448157, 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 em razão da gratuidade processual. Após o 

trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 31 de julho de 2018. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000378-84.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR MARTINS DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Jheimy Teixeira da Cruz (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000378-84.2018.8.11.0014. REQUERENTE: WALMIR MARTINS DOS 

ANJOS REQUERIDO: JHEIMY TEIXEIRA DA CRUZ VISTO, Trata-se de Ação 

de pedido de bloqueio judicial de valores em virtude de estelionato c/c 

levantamento de valores com pedido de tutela antecipada ajuizada por 

WALMIR MARTINS DOS ANJOS em face de JHEIMY TEIXEIRA DA CRUZ. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os autos, 

vislumbra-se que a demanda reveste-se de complexidade, maculando, 

portanto, a competência do Juizado Especial para seu trâmite, uma vez 

que, carece de qualificação a parte promovida. É cediço que no Juizado 

Especial, é vedado a citação por edital conforme estabelece, o artigo 18, 

§2º, da Lei n. 9.099/95, e no presente caso, a parte promovente não 

qualificou a parte promovida, o que inviabiliza o prosseguimento da 

presente ação. Não obstante, incabível na espécie a remessa dos autos a 

justiça comum, haja vista que, nos termos do artigo 51, II, da mencionada 

lei, deve o processo ser extinto sem a apreciação de seu mérito. Nesse 

sentido: EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. JUIZADO 

ESPECIAL. FRUSTRADAS TODAS AS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO DA 

REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO 

COMUM. REGRA ESPECÍFICA DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/99. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhece do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos 

do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0021134-84.2012.8.16.0182/0 - Curitiba 
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- Rel.: Leonardo Silva Machado - - J. 02.03.2015) (TJ-PR - RI: 

002113484201281601820 PR 0021134-84.2012.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: Leonardo Silva Machado, Data de Julgamento: 02/03/2015, 1ª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2015) Posto isso, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 

51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. 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, AO ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu– MT, 

31 de julho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000025-78.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUIZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000025-78.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: MANOEL LUIZ DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO CETELEM S.A. VISTO, Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença, em que fora efetivado o 

bloqueio integral da quantia executada, qual seja: R$ 1.443,37 (um mil 

quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos), consoante 

cálculo de atualização jungido aos autos no id. 13607973. Intimado para 

manifestar-se, o executado concorda com o levantamento dos valores 

penhorados em favor do autor. Por sua vez, a exequente requer a 

liberação integral da quantia constrita. Inobstante o requerimento da parte 

credora, tem-se que a liberação dos valores dar-se-á nos limites da dívida 

cobrada, sendo que a liberação do valor bloqueado a mais, traduzir-se-ia 

em flagrante excesso de execução. Aliás, conforme se dessume dos 

autos consta um depósito judicial realizado pela parte executada, no valor 

de R$ 1.082,47 (um mil e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos), 

conforme se verifica pelo id 13736687. A parte executada requer a 

transferências de tais valores depositados judicialmente para conta 

indicada no petitório de id 14219004, uma vez que já houve a satisfação 

integral do débito mediante a penhora on-line via sistema Bacenjud. Feitas 

tais considerações, vislumbra-se que houve satisfação integral do débito 

oriundo da condenação, razão pela qual JULGO EXTINTA a presente 

execução, nos termos do art. 924, II, do NCPC. Por conseguinte, antes da 

expedição do competente alvará de levantamento de valores, nos termos 

do artigo 1º do Provimento n.º 68/2018, da E. Corregedoria Nacional de 

Justiça, INTIME-SE a parte contrária a fim de que, no prazo legal, se 

manifeste apresentando eventual impugnação ou recurso. Outrossim, 

caso não haja manifestação a Secretaria deverá aguardar o prazo de 02 

(dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual impugnação 

ou recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. Após 

decorrido o prazo, EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação e 

levantamento em favor da promovente, em nome de seu advogado, eis 

que possui bastantes poderes para tanto, consoante procuração atrelada 

à inicial e, na forma estabelecida pelo Provimento nº 16/2011-CGJ. Por fim, 

proceda-se a transferência do depósito judicial realizado pela executada, 

conforme se verifica pelo id 13736687. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 26 de 

julho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-55.2012.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT0012562A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANTONIO MACIEL DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

REGINALDO (TERCEIRO INTERESSADO)

IVANIL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010008-55.2012.8.11.0014. REQUERENTE: MARIA DO CARMO MACEDO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTO, Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da 

Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de cumprimento 

voluntário de sentença, porquanto dos autos é possível verificar que após 

a prolação do decisum, a parte requerida aportou ao feito comprovante do 

pagamento integral da condenação. Intimada, a parte requerente 

concordou com os valores depositados, postulando, pois, pelo 

levantamento dos mesmos. Diante do exposto, vislumbra-se que houve 

satisfação integral do débito oriundo da condenação, razão pela qual 

JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 794, I, do CPC. 

Por conseguinte, expeça-se o competente alvará de liberação e 

levantamento na forma determinada no ID 14105819, eis que o advogado 

pois poderes para receber. Contudo, determino a intimação pessoal da 

parte autora acerca da liberação do dinheiro. Após, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 02 de agosto de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000013-30.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000013-30.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA RAMALHO 

DE OLIVEIRA EXECUTADO: VIVO S.A. VISTO, Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Trata-se de cumprimento voluntário de sentença, porquanto dos 

autos é possível verificar que após a prolação do decisum, a parte 

requerida aportou ao feito comprovante do pagamento integral da 

condenação. Intimada, a parte requerente concordou com os valores 

depositados, informando, pois, a conta bancária para a transferência do 

montante depositado, mediante a expedição de alvará. Diante do exposto, 

vislumbra-se que houve satisfação integral do débito oriundo da 

condenação, razão pela qual JULGO EXTINTA a presente execução, nos 

termos do art. 924, II, do NCPC. Por conseguinte, antes da expedição do 

competente alvará de levantamento de valores, nos termos do artigo 1º do 

Provimento n.º 68/2018, da E. Corregedoria Nacional de Justiça, INTIME-SE 

a parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Outrossim, caso não haja manifestação 

a Secretaria deverá aguardar o prazo de 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Após decorrido o prazo, 

EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação e levantamento em favor da 

promovente, em nome de seu advogado, eis que possui bastantes 

poderes para tanto, consoante procuração atrelada à inicial e, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 16/2011-CGJ. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 
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Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 26 de 

julho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000015-97.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE TAVARES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000015-97.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: SIMONE TAVARES RIBEIRO 

EXECUTADO: VIVO S.A. VISTO, Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se 

de cumprimento voluntário de sentença, porquanto dos autos é possível 

verificar que após a prolação do decisum, a parte requerida aportou ao 

feito comprovante do pagamento integral da condenação. Intimada, a parte 

requerente concordou com os valores depositados, informando, pois, a 

conta bancária para a transferência do montante depositado, mediante a 

expedição de alvará. Diante do exposto, vislumbra-se que houve 

satisfação integral do débito oriundo da condenação, razão pela qual 

JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, II, do NCPC. 

Por conseguinte, antes da expedição do competente alvará de 

levantamento de valores, nos termos do artigo 1º do Provimento n.º 

68/2018, da E. Corregedoria Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte 

contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando eventual 

impugnação ou recurso. Outrossim, caso não haja manifestação a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Após decorrido o prazo, 

EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação e levantamento em favor da 

promovente, em nome de seu advogado, eis que possui bastantes 

poderes para tanto, consoante procuração atrelada à inicial e, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 16/2011-CGJ. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 26 de 

julho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-67.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DARISDETE RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000308-67.2018.8.11.0014. REQUERENTE: DARISDETE RODRIGUES LEITE 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTO, Trata-se 

de ação de concessão de benefício de prestação continuada à pessoa 

com deficiência c/c tutela de urgência ajuizada por DARISDETE 

RODRIGUES LEITE em face de INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificado nos autos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se a 

presente incompetência desse Juízo para processar e julgar a presente 

ação, pois a competência do Juizado da Fazenda Pública, encontra-se 

prevista na Lei 12.153/2009, e em seu artigo 5º, inciso II, dispõe quem 

poderá ser os legitimados passivos, vejamos: Art. 5o Podem ser partes no 

Juizado Especial da Fazenda Pública: II – como réus, os Estados, o Distrito 

Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e 

empresas públicas a eles vinculadas. Verifica-se que a própria legislação 

não ampara o processamento de ações nas quais o Instituto Nacional de 

Seguridade Social, autarquia federal, figure no polo passivo. Ademais, 

esse entendimento foi confirmado pelo Enunciado da Fazenda Pública de 

n.º 08 realizado no Fórum Nacional de Juizado Especiais, senão vejamos: 

ENUNCIADO 08 – De acordo com a decisão proferida pela 3ª Seção do 

Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 35.420, e 

considerando que o inciso II do art. 5º da Lei 12.153/09 é taxativo e não 

inclui ente da Administração Federal entre os legitimados passivos, não 

cabe, no Juizado Especial da Fazenda Pública ou no Juizado Estadual 

Cível, ação contra a União, suas empresas públicas e autarquias, nem 

contra o INSS (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ). (grifo nosso) 

Verifica-se ainda que a lei 10.259/01, em seu artigo 20, veda 

expressamente a extensão, ao juízo estadual, a possibilidade de 

propositura de ação previdenciária perante o Juizado Especial estadual, 

aplicando-se somente ao Juizado Especial Federal. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos 

termos do artigo 51, inciso IV, da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. P. R. I. Transitada em julgado, AO ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu– MT, 11 de julho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-59.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000218-59.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ELTON SILVA FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Cuida-se de ação de ação declaratória 

de inexistência de débito c/c danos morais proposta pelo ELTON SILVA 

FERREIRA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. No ID nº 140498084, a parte promovente requereu 

a desistência da ação. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela 

qual a extinção do processo é medida que se impõe. 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. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 10 de julho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000319-39.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOY ANTONIO SCHAFER (REQUERIDO)

JANDIRA KUNZ SCHAFER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento 

ao MANDADO DE CITAÇÃO E DEMAIS ATOS expedido pelo Juízo 

Competente, e extraído dos autos da Carta Precatória oriunda da comarca 
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de Campo Novo do Parecis/MT, Ação de Execução de Título Extrajudicial 

em que é Polo Ativo Agro Valor Comércio e Representações Ltda e Polo 

Passivo Eloy Antonio Schafer, após ter efetuado a Citação dos 

executados permaneci com a segunda via do mandado e consultando o 

sistema PJE, verifiquei que os executados não efetuaram o pagamento e 

nem ofereceram bens à penhora. Diante do fato, com a segunda via do 

mandado, efetuei nova diligência a cidade de Nova Maringá e entrei em 

contato com os devedores e segundo eles não possuem bens para 

oferecer à penhora, segundo eles a fazenda em que plantam é arrendada. 

Retornando a esta cidade, diligenciei junto ao Cartório do 1º Ofício de 

Registro, Títulos e Documentos e após o Oficial efetuar buscas no 

sistema, informou-me não haver bens imóveis ali registrados em nome dos 

devedores. Diante do fato, deixei de efetuar à penhora e devolvo o 

mandado para as devidas providências. Dou fé. SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO/MT, 2 de agosto de 2018. ANTONIO APARECIDO TASSONE Oficial 

de Justiça SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (65) 33861577

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20957 Nr: 802-38.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT - OAB:

 Autos nº 802-38.2008.811.0033

Cód. 20957

Vistos.

Para melhor elucidação dos fatos, determino ao Douto Advogado 

postulante da reserva dos 30% dos honorários advocatícios – Celso 

Alves Pinho – que junte aos presentes autos cópia integral do processo 

código nº 1141555 em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – 

MT, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 01 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29322 Nr: 71-37.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias, requerido às f. 163, para habilitação 

dos herdeiros da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26393 Nr: 266-56.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ILMA CHARLES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Concedo às partes prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

memoriais escritos, iniciando-se pela parte autora, e após voltem os autos 

conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8802 Nr: 576-72.2004.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNEMBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO LEITE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5849-MT, SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:2269-A

 Autos nº 576-72.2004.811.0033

Cód. 8802

Vistos.

Defiro o pleito formulado pela exequente à fl. 221.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 01 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74059 Nr: 2963-06.2017.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS CARDOSO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANNELORE PUHL, HANS JURGEN PHUL, 

DANIEL MALAQUIAS, OSVALDINA MARIA DA SILVA, SILVIA CRISTINA DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2963-06.2017.811.0033

Cód. 74059

Vistos.

Concedo o prazo pretendido pela parte autora à fl. 62.

Decorrido referido prazo, certifique-se e intime-se a requerente a 

promover o necessário andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 01 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62929 Nr: 554-91.2016.811.0033

 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: MATEUS EZEQUIEL SANTOS XAVIER, ANA SANDRA 

DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID AHMAD HAID ARBID, JAIR MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, VANIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Autos nº 554-91.2016.811.0033

Cód. 62929

Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte autora à fl. 125, motivo pelo qual 

procedo às buscas no sistema Bacenjud aportando aos autos folha 

contendo o endereço do requerido.
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Após expeça-se ofício à Comarca de Rondonópolis, visando informar na 

deprecata que a citação seja realizada na pessoa do requerido Zaid 

Ahmad Haid Arbid, o qual não é o advogado Zaid Arbid.

Defiro ao senhor oficial de justiça proceder a citação do requerido por 

hora certa, caso constate, ao empreender suas diligências, que o 

requerido esteja se furtando de ser encontrado.

Sem prejuízos, designo audiência de conciliação a ser realizada no 

CEJUSC, no dia 12/12/2018, às 14h00min horas, devendo a secretaria do 

juízo renovar as intimações das partes e oficiar ao juízo deprecante da 

comarca de Rondonópolis retificando a missa expedida, apenas e tão 

somente para alterar a data da audiência de conciliação ou na hipótese da 

CP ter sido devolvida expeça-se nova epístola com máxima urgência 

visando aperfeiçoar o tempo para proceder à citação/intimação do 

requerido.

 Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 01 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31630 Nr: 2386-38.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISAEL BORGES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando o teor da petição acostada às fls. 170/171 destes autos, 

cancelo a audiência instrutória designada neste feito, determinando a sua 

retirada da pauta, e DEFIRO a expedição de carta precatória à Comarca de 

Alto Garças/MT visando a inquirição das testemunhas arroladas pela parte 

autora à fl. 171.

Com o encarte da missiva devidamente cumprida, intimem-se as partes 

para apresentação de memoriais escritos, no prazo de 15 (quinze) dias a 

cada qual, sucessivamente, iniciando-se pela parte autora, e, na 

sequência tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Instrua a missiva com as peças pertinentes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59194 Nr: 876-48.2015.811.0033

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAMINIO VALERIO SPECIAN 

- OAB:4367, GEIZIANE APARECIDA DE ALMEIDA - OAB:22429/O

 Visto.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências da 

Primeira Vara desta Comarca, redesigno a audiência para o dia 

17/10/2018, às 15:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55340 Nr: 1048-24.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCTAVIO BENEDICTO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Considerando a ausência de intimação do Instituto Nacional de Seguro 

Social para a audiência neste ato realizada, medida impositiva se torna a 

sua redesignação, o que faço para o dia 23/01/2019, às 16:30 horas, 

saindo os presentes intimados.

Intime-se o INSS.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21422 Nr: 1266-62.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA MEDIANEIRA LTDA, IZABEL CRISTINA 

SAIA DOCKHORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10.133/MT, ERIKA 

F KUMUCHIAN - OAB:7946, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A, VAGNER SPIGUEL JUNIOR - OAB:12209/MT, 

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT, VALDIRENE DIAS DA 

COSTA - OAB:10.77 MT

 Autos nº 1266-62.2008.811.0033

Cód. 21422

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO promovida por MADEIREIRA 

MEDIANEIRA LTDA E IZABEL CRISTINA SAIA DOCKHORN em face de 

BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL todos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 161 a parte exequente informou o pagamento do débito e pugnou pela 

extinção dos presentes autos.

 RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da liquidação integral dos valores em execução, e com fundamento 

no artigo 924, inciso II c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a fase executória do presente feito, com resolução de 

mérito.

Levante-se eventuais penhoras e/ou quaisquer atos constritivos 

efetuados nos presentes autos, expedindo-se o necessário para a devida 

baixa.

Custas pela executada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Oportunamente, arquive-se.

São José do Rio Claro, 01 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68897 Nr: 447-13.2017.811.0033

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EPDL, ROSEANE PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 447-13.2017.811.0033

Cód. 68897

Vistos.

Defiro o pedido formulado pelo procurador peticionante às fls. 35/36.

Quanto aos honorários do douto advogado Maycon Gleison Furlan Picinin, 

que atuou no presente feito como Defensor Dativo do requerente, 

ARBITRO a importância de R$ 2.689,52 (dois mil seiscentos e oitenta e 

nove reais e cinquenta e dois centavos), utilizando-me como parâmetro a 

tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional de Mato Grosso.

 Expeça-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se com anotações de 
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estilo.

Cumpra-se.

 São José do Rio Claro – MT, 01 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8805 Nr: 579-27.2004.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BASTIÃO PARIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON STEFANE BASTIDA, ANTONIO 

STEFANE FILHO, VICENTE RIBEIRO DO PRADO JÚNIOR, ALTAMIR 

GIMENES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 CERTIDÃO

Intimo a parte autora para manifestar-se acerca da juntada de petição do 

requerido (fl. 419/425) no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8805 Nr: 579-27.2004.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BASTIÃO PARIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON STEFANE BASTIDA, ANTONIO 

STEFANE FILHO, VICENTE RIBEIRO DO PRADO JÚNIOR, ALTAMIR 

GIMENES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Visto.

 Constatou-se a ausência de manifestação deste juízo quanto ao pedido 

formulado às fls. 407/408, que desde já DEFIRO, razão pela qual resta 

prejudicada esta audiência, concedendo prazo comum de 10 (dez) dias 

para que as partes juntem aos autos as perguntas que serão formuladas 

ao perito em audiência.

Neste ato, a parte requerida formulou pedido de prova emprestada dos 

Embargos de Terceiro cód. 8004 (fls. 138/142), relativamente à oitiva das 

testemunhas lá inquiridas, sobre o que deverá a parte requerida juntar em 

24 (vinte e quatro) horas cópia do que pretende emprestar, manifestando 

a parte autora a partir de então no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem os autos conclusos para análise do pedido de prova 

emprestada.

Desde já redesigno a audiência para o dia 28 de agosto de 2018 

(28/08/2018), às 13:30 horas, saindo os presentes intimados, inclusive as 

partes e testemunhas presentes.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000313-32.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO)

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo nº 1000313-32.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Previdenciário / 

Auxílio Doença Requerente: Genésio Batista Requerido: Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS DECISÃO – CONCESSÃO – ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – [10332] Vistos etc. 1. Trata-se de Ação Previdenciária para 

Restabelecimento de Auxílio Doença e/ou Aposentadoria Por Invalidez com 

pedido de tutela de urgência, ajuizada por GENÉSIO BATISTA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. O autor em sua peça 

de ingresso alega ser incapacitado para o labor, pois está acometido das 

seguintes patologias: (i) Neoplasia benigna da laringe; (ii) Outras doenças 

renais túbulo-intersticiais; (iii) hiperplasia da próstata; (iv) hérnia umbilical e 

(v) outras degenerações de disco intervertebral (CID D14.1/N15/N40, K42 

e M51). Expõe que, no ano de 2013, obteve decisão judicial reconhecendo 

sua incapacidade laboral e, por isso, foi implantado benefício de auxílio 

doença em seu favor [ID nº 13813360 págs. 03/04]. Narra, ainda, que o 

instituto requerido procedeu a nova perícia médica e entendeu que não foi 

constatada incapacidade laborativa, assim sendo, cessou-se o benefício 

anteriormente implantado [ID 13813364 – Pág. 04]. Relata, também, que 

passou por procedimento cirúrgico, e seu quadro de saúde está se 

agravando dia após dia, estando impossibilitado até mesmo de se 

comunicar, encontrando-se impossibilitado de realizar suas atividades 

laborais e sem meio de prover seu sustento. Por tal razão, requereu a 

concessão de tutela de urgência para reimplantação do benefício do 

auxílio-doença, bem como, ao final da ação, a condenação do requerido 

na manutenção do benefício, na sua conversão em aposentadoria por 

invalidez. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. 

Preliminarmente, defiro em favor da parte requerente o benefício 

processual da Justiça Gratuita, ante do teor da declaração de pobreza e 

documentos que instruem a inicial. Passo doravante a analisar o pleito 

antecipatório. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está 

disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, e tem como 

requisitos concomitantes a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. 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.” No caso dos 

autos, analisando os documentos apresentados pelo autor, entendo que 

as provas documentais trazidas aos autos com a inicial são suficientes 

para a concessão da tutela de urgência pretendida pela parte. Destarte, 

os documentos que instruem a inicial demonstram que as patologias ainda 

persistem. A incapacidade laborativa, por sua vez, resta configurada, ao 

menos de forma superficial (já que unilateral) pelos laudos médicos jungido 

na peça de ingresso, pois demonstram a incapacidade da parte de 

retornar às suas atividades laborais. Tais documentos, como se sabe, 

deverão ser complementados por prova mais robusta no momento 

oportuno, sob o princípio do contraditório. Todavia, eles são suficientes a 

preencher o requisito em análise. Por seu turno, o perigo de dano é 

inerente à própria natureza do benefício pretendido, que se presta a suprir 

as necessidades do indivíduo que, por motivos de saúde, não pode 

trabalhar para garantir seu sustento e de seus familiares, devendo, pois, 

receber o benefício enquanto a incapacidade permanecer, caso 

temporária. 3. Ante o exposto, convencido, pelo início de prova produzido, 

do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, para determinar que o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS implante o benefício de auxílio-doença em favor do 

requerente, no valor correspondente a 91 % de seu salário de benefício, 

ressalvado o disposto no art. 33 da Lei 8.213/91, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Atendendo ao disposto no art. 1.288 da CNGC, especifico novamente 

as informações abaixo, necessárias à implantação do benefício. I - Nome 

do segurado: GENÉSIO BATISTA II- Benefício concedido: 

AUXÍLIO-DOENÇA III - Numero do benefício: 6141788649 IV - Renda 

mensal atual: 91% do salário-de-benefício da autora (caso não inferior ao 

mínimo nacional) V - Data de início do benefício: 22/06/2018 VI - renda 

mensal inicial: 91% do salário-de-benefício do autor Encaminhem-se 

também os documentos indicados no art. 387 da CNGC, verbis: “Na 

expedição de ofícios determinando a implantação de benefícios e pensões 

enviados ao INSS e outros órgãos públicos, deverão, obrigatoriamente, 

ser acompanhados: I - do endereço do autor; II - da cópia do CPF, da 

carteira de identidade ou CTPS; III - da cópia da certidão de óbito, quando 

se tratar de pensão por morte e, na impossibilidade, pelo menos de 

documentos que identifiquem o autor da ação (RG, CPF, CTPS, nome, 

filiação, data e local de nascimento).” 3. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências: a) Intime-se, via Dje, o patrono da parte autora do 

teor desta decisão. b) Cite-se eletronicamente o Instituto Requerido, na 

pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 
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10.910/2004) para, querendo, oferecer contestação, no prazo de 30 

(trinta) dias úteis a contar de sua intimação pessoal (CPC/2015, arts. 183, 

230), sob pena de revelia (CPC/2015, art. 344), bem como para 

comparecer na audiência. c) Apresentada a contestação, intime-se o 

patrono da requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação e/ou requerer o que entender de direito. d) Após, 

conclusos. 4. Publique-se e Cumpra-se, com urgência. São José do Rio 

Claro, 26 de junho de 2018. Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000334-08.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA BIFFE CELLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo nº 1000334-08.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Alvará Judicial 

Requerente: Jovelina Biffe Celloni Vistos etc. 1. Trata-se de Alvará Judicial 

para levantamento de valores depositados em conta poupança. É o relato 

do essencial. Fundamento e Decido. 2. Preliminarmente, DEFIRO o 

benefício processual da gratuidade da justiça à Requerente, considerada 

a documentação que instrui a inicial. Os artigos 1º, caput, e 2º, caput, 

ambos da Lei Federal nº 6.858, de 24-11-1980, que dispõe sobre o 

pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares, estão assim redigidos: “Art. 1º - Os 

valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das 

contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo 

de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento.” “Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional.” (grifei e negritei). O Decreto nº 85.845, de 26-3-1981, ao 

regulamentar esse diploma legal, estatui em seus artigos 1º e 4º as 

seguintes regras: “Art. 1º Os valores discriminados no parágrafo único 

deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do 

artigo 2º. Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos 

seguintes valores: I - quantias devidas a qualquer título pelos 

empregadores a seus empregados, em decorrência de relação de 

emprego; II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, 

pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas 

autarquias, aos respectivos servidores; III - saldos das contas individuais 

do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS/PASEP; IV - restituições relativas ao imposto de renda e demais 

tributos recolhidos por pessoas físicas; V - saldos de contas bancárias, 

saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de 

investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) 

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na 

sucessão, outros bens sujeitos a inventário.” “Art. 4º A inexistência de 

outros bens sujeitos a inventário, para os fins do item V, parágrafo único, 

do artigo 1º, será comprovada por meio de declaração, conforme modelo 

anexo, firmada pelos interessados perante a instituição onde esteja 

depositada a quantia a receber. § 1º As declarações feitas nos termos 

deste artigo ter-se-ão por verdadeiras até prova em contrário. § 2º A falsa 

declaração sujeitará o declarante às sanções previstas no Código Penal e 

demais cominações legais aplicáveis. § 3º Verificada, a qualquer tempo, a 

existência de fraude ou falsidade na declaração, será dado conhecimento 

do fato à autoridade competente, dentro de 5 (cinco) dias, para 

instauração de processo criminal.” (grifei e negritei). A propósito, 

Francisco José Cahali e Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka (in 

Direito das Sucessões. São Paulo, RT, 2012, 4. ed. rev., atual. e ampl., pg. 

420) lecionam que: “O inventário é o meio pelo qual se promove a efetiva 

transferência da herança aos respectivos herdeiros, embora, no plano 

jurídico (e fictício, como visto), a transmissão do acervo se opere no exato 

instante do falecimento. Através dele, faz-se a identificação dos 

sucessores, da herança, das eventuais dívidas e obrigações deixadas 

pelo falecido, para futura partilha ou adjudicação do resultado aos 

herdeiros. (…) Até recentemente, o inventário representava um dos 

exemplos do chamado processo necessário, na medida em que apenas 

através de inventário judicial é que seria possível promover a passagem 

dos direitos e obrigações deixados pelo falecido aos seus herdeiros, 

salvo em situações excepcionais, nas sucessões anômalas ou 

irregulares, onde a transferência de valores relacionados ao FGTS, PIS e 

PASEP, bem como pequenas quantias existentes em aplicações, quando 

inexistente outro patrimônio a inventariar, já poderia ser feita 

administrativamente ou através de alvará judicial.” (sem grifos e negritos 

no original). Infere-se da leitura conjugada desses dispositivos legais e 

dessa lição doutrinária, que o pedido de alvará judicial para o levantamento 

de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, em regra, 

não depende de inventário ou arrolamento. Contudo, existindo bens a 

inventariar, não se revela lícito o procedimento independente do alvará 

para levantamento daquelas importâncias, sendo, de rigor, o ajuizamento 

da ação de inventário, para, durante a tramitação do feito, obter-se a 

autorização judicial, cujo alvará será processado, conforme o caso, como 

incidente ou apenso aos autos. Valho-me, uma vez mais, dos 

ensinamentos daqueles doutrinadores acima: “(…) mesmo no processo de 

inventário, para a prática de determinados atos, por exemplo, alienação de 

bens do espólio, transação em juízo ou fora dele (CPC, art. 992), outorga 

de escritura (a requerimento do inventariante, herdeiros ou mesmo 

adquirente), levantamento de numerário ou movimentação bancária em 

nome do espólio, retirada de títulos ou ações em custódia de instituições 

financeiras, ou suas bonificações e dividendos, transferências de bens 

(veículos, linhas telefônicas) etc., é utilizado o alvará, na concepção 

clássica de autorização judicial, a ser processado, conforme o caso, 

como incidente ou apenso aos autos.” (ob. cit. pg. 446/447) (sem negrito 

no original). A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso ergue-se nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – RAZÕES DO APELO 

REFERENTE CONDENAÇÃO DE PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – 

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II, CPC – 

ALVARÁ PARA VENDA DE RESES – EXISTÊNCIA DE BENS – 

NECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Evidenciada a ausência de 

correlação das razões recursais com a causa sub judice, por 

conseguinte, com os fundamentos da sentença, o recurso não pode ser 

conhecido ante a violação do art. 1010 do CPC. A existência de algum bem 

a inventariar, além dos valores a receber, torna inviável o pedido de 

Alvará e obriga a abertura de inventário” (Ap 12843/2018, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) 

(grifei e negritei). Pois bem. Compulsando os autos, especificamente, a 

certidão de óbito do senhor Valcir Celloni, restou atestado que o falecido 

deixou bens a inventariar. Logo, o procedimento independente do alvará, 

tal como posto, não comporta acolhimento, ao menos que a interessada 

comprove a distribuição do inventário (judicial ou extrajudicial). Lado outro, 

inexiste encartado no feito certidões negativas de tributos, documento 

igualmente imprescindível para o julgamento do feito. 3. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências a. INTIME-SE, via DJe, 

o(a/s) advogado(a/s) da parte autora para que, no prazo de 20 (vinte) 

dias úteis, (i) comprove a distribuição do inventário dos bens deixados 

pelo de cujus, seja de forma judicial e/ou de forma extrajudicial, e (ii) junte 

nos autos certidões negativas de tributos federais, estaduais, municipais, 

porque essa providência é imprescindível ao equacionamento desta 

demanda. b. Esgotado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os 

autos conclusos. São José do Rio Claro, 29 de junho de 2018. (assinado 

eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000328-98.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. (REQUERENTE)

R. F. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Vistos etc. 1. Trata-se de Homologação Judicial de Acordo de Divórcio 

Direto Consensual dos interessados ELISEU CARÃO e ROSA FERREIRA 
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DA SILVA CARÃO, por intermédio de advogado constituído. Acompanha a 

inicial (ID 13906364), os documentos de ID 13906395, 13906489, 

13906535, 13906575, 13906669, 13906705 e 13906742. É o relatório. 

Fundamento e decido. 2. A petição inicial necessita ser emendada e 

complementada com outros documentos, não só para comprovar as 

alegações preambulares, como, por igual, para melhor equacionamento do 

litígio. Um, a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), contudo, declara que o valor dos imóveis a serem partilhados está 

estipulado em R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), que, por si só, suplanta 

o valor atribuído na peça de ingresso. Por isso, deve ser o valor da ação 

readequado, para constar o valor venal dos bens imóveis que se pretende 

partilhar, a ser obtido junto a Fazenda Pública competente, somado ao 

valor do pagamento de pensão alimentícia a filha menor do casal. Com 

efeito, o valor da causa atribuído pela demandante na petição inicial não 

exprime em quantia certa a utilidade econômica do pedido, vale dizer, não 

reflete o real benefício econômico pretendido na demanda, devendo, por 

isso, ser prontamente retificado. Dois, na hipótese dos autos, malgrado a 

evidência da falta de pressupostos para concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, em obediência ao disposto no artigo 99, §2º, do Código de 

Processo Civil de 2015, hei por bem determinar à parte interessada que 

comprove efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise do 

pedido de concessão da gratuidade. Isso porque os interessados afirmam 

que são proprietários, desde agosto de 2014, de um terreno urbano 

localizado na cidade de Ouroeste/SP [ID 13906705], com valor estimado 

em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), equivalentes a vinte e seis (26) 

salários mínimos vigentes, sendo que a época pagaram a quantia de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) pelo imóvel, fatos estes, em princípio, 

incompatíveis com a hipossuficiência declarada. 3. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências: a) INTIME-SE, via DJe, o patrono da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, (i) retificar o valor 

da causa, adequando-o ao somatório do valor venal do imóvel que se 

pretende partilhar e das prestações alimentícias a serem pagas a filha 

menor, conforme artigo 292 do Código de Processo Civil, e (ii) apresentar 

documentação probatória que comprove a incapacidade financeira e a 

impossibilidade de pagamento das despesas inerentes às taxas, custas e 

despesas judiciárias. b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

retornem os autos conclusos. São José do Rio Claro, 29 de junho de 2018. 

(assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000329-83.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso MT (REQUERENTE)

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo de Direito da Comarca de São José do Rio Claro/MT (REQUERIDO)

ELESIO RENATO SCHAFER (REQUERIDO)

 

Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado aos autos 

a referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000335-90.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI VIEIRA CAETANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

 

Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Roseni Vieira Caetano em face de Leandro 

Aparecido dos Santos e Sul América Companhia Nacional de Seguros. É o 

relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. A parte autora direcionou 

esta demanda ao Juizado Especial Cível desta Comarca de São José do 

Rio Claro/MT. Logo, esta unidade judiciária é absolutamente incompetente 

para apreciar e julgar a demanda. Lado outro, frise-se que de acordo com 

os atos de instalação, os feitos no Juizado Especial tem processamento 

eletrônico por meio do Processo Judicial Eletrônico (PJe), circunstância 

que inviabiliza a remessa dos presentes autos para aquele Juízo Especial, 

cabendo ao interessado a renovação do pedido, de acordo com as 

exigências próprias daquela unidade judiciária. Destaque-se, nesse 

particular, que, a despeito de acirrada controvérsia doutrinária e 

jurisprudencial, preferimos dividir os pressupostos processuais em duas 

categorias: (i) pressupostos processuais para a constituição válida do 

processo e (ii) pressupostos processuais para o desenvolvimento regular 

do processo. E, dentro dessa perspectiva, inserimos a “competência” 

dentro dessa última categoria, porquanto, para que o processo se 

desenvolva validamente, o órgão jurisdicional tem que ser competente. 

Nessa linha de pensar, estando ausente, como no caso, competência para 

esta unidade judiciária apreciar e julgar a demanda, e, ante a 

impossibilidade de remessa dos autos ao Juizado Especial Cível desta 

Comarca, mister o reconhecimento, de ofício, da ausência de 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo e a consequente extinção processual sem resolução do mérito 

(art. 485, IV, c/c § 3º, do CPC). 3. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA desta 2ª Vara da Comarca de São José do 

Rio Claro para processar e julgar a ação e, com fundamento no artigo 485, 

IV, c/c § 3º, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, arquive-se, com as anotações e baixas 

de estilo. Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o 

registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro, 29 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Luis Felipe 

Lara de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76992 Nr: 244-17.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA & CRUZ LTDA, VALDENICE APARECIDA 

COSTA, OSMAR PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A/MT

 Vistos etc.

1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por COSTA & CRUZ LTDA, 

VALDENICE APARECIDA COSTA e OSMAR PEREIRA DA CRUZ em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A.

Decisão proferida à fl. 142, indeferindo o benefício da gratuidade da 

justiça aos embargantes, determinando a sua intimação, através do 

advogado constituído, para recolhimento das taxas e custas 

correspondentes à distribuição.

Certidão de decurso de prazo sem recolhimento das custas, elaborada à 

fl. 144.

É o relato do essencial. Fundamento. Decido.

2. O cancelamento da distribuição deste feito é de rigor.

Isso porque os Embargantes, embora intimados, não procederam com o 

pagamento das custas e despesas de ingresso.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 290, do Código de Processo 

Civil, determino o cancelamento da distribuição deste processo.

Desapensem-se estes autos da execução de título extrajudicial nº 

243-32.2018.811.0033, Código 76991.

Preclusa a via recursal, arquive-se, com as anotações e baixas de estilo.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56507 Nr: 1956-81.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ARAÚJO ALONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA PANIZI SOUZA - 

OAB:6124, GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - OAB:23667/O, 

GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - OAB:24548/MT

 1. Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor de MARCELO ARAÚJO ALONSO.

Petição do Exequente de fls. 59 requer a liberação de eventuais penhoras 

em ativos do executado e extinção desta execução em virtude da baixa da 

CDA pela quitação da dívida.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Na espécie, consoante demonstra a petição de fls. 59, constata-se que o 

devedor pagou integralmente o valor acordado referente ao débito 

executado nestes autos, vez que inexiste no caderno processual notícia 

de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e, em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Determino, em consequência, a liberação dos valores eletronicamente 

bloqueados (fls. 40/41 e incluso Detalhamento de Ordem Judicial de 

Bloqueio de Valores), mediante alvará em nome do devedor ou de seu 

patrono constituído, após os informes dos dados bancários.

Sem custas e verba honorária, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 

e artigo 90, § 3º do CPC.

 Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

 Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Dispensado o registro 

da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76991 Nr: 243-32.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & CRUZ LTDA, VALDENICE 

APARECIDA COSTA, OSMAR PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DER BARCELOS - 

OAB:19081-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Vistos etc.

1. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

2. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76991 Nr: 243-32.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & CRUZ LTDA, VALDENICE 

APARECIDA COSTA, OSMAR PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DER BARCELOS - 

OAB:19081-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Vistos etc.

1. Proceda-se na juntada da carta precatória expedida à fl. 57.

2. Após, cumpra-se integralmente a decisão proferida à fl. 55.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010298-71.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANE FELIX SAKSIDA (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para, em cinco dias manifestar-se nos autos 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000018-29.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR MEDEIROS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Em cumprimento a Ordem 

Judicial, designo audiência de conciliação para o dia 14 de setembro de 

2018, às 14h00min. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 2 de agosto de 2018. 

GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (65) 33861577

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65747 Nr: 1408-66.2018.811.0049

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL JOSE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO APARECIDO 

RODRIGUES RIBEIRO - OAB:54270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 50136 Nr: 915-94.2015.811.0049

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCONDI DE ALMEIDA SANTOS, RIZOLETA 

AMARAL DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE GRACIEMA ALMEIDA SANTOS, 

MARIA DE LOURDES ALMEIDA SANTOS CALDEIRA, EDUARDO ALMEIDA 

SANTOS, MARIA ALZIRA DE ALMEIDA MARTINS, UBYRATAN DE 

ALMEIDA SANTOS, ELECTRA MARIA DE ALMEIDA BENEVIDES, LUIZ 

CARLOS GUIMARÃES ANDRADE, MARCOS DE ALMEIDA ANDRADE, 

SERGIO DE ALMEIDA ANDRADE, HERMELINDA DE ALMEIDA ALVARES DA 

SILVA, LEONOR DE ALMEIDA ANDRADE, HELOISA GLASS, DENISE DE 

ALMEIDA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDGERO NOGUEIRA DA SILVA, DENES 

GOUVEIA DALAFINI, HÉRCULES GOUVEIA DALAFINI, APARECIDO 
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DALAFINI, IVANICE GOUVEIA DALAFINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA 

JÚNIOR - OAB:19739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR FREIRE DE MOURA - 

OAB:18061/GO, DARCY RIBEIRO - OAB:4314-A/MT, DENES GOUVEIA 

DALAFINI - OAB:, DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - OAB:8564, 

JESSE CANDINI - OAB:8036/O, NEUZA SILVA FREIRE - OAB:5070-GO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes a se manifestarem no prazo 

legal, acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 126, "Certifico e dou fé 

que em cumprimento ao MANDADO DE INTIMAÇÃO, em que o Polo Ativo 

José Marcondi de Almeida Santos e outros e Polo Passivo Ludgero 

Nogueira da Silva, que no dia 25/10/2018, as 10h:55min, estive no 

endereço mencionado no mandado e falei com o Sr. Simar e mesmo disse 

que o Sr. Flademir não se encontrava na fazenda e que estava 

trabalhando e um lugar de difícil acesso. Após deixei copia do mandado 

com o Simar, para entregar ao Sr. Flademir. Por este motivo, NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER A SUA INTIMAÇÃO."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63948 Nr: 211-76.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIMARÃES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONES GUIMARÃES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AUGUSTO GOMES 

DOS SANTOS - OAB:193.650/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora, para caso 

queira, impugnar a contestação apresentada nos autos às fls. 57/105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62741 Nr: 2657-86.2017.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DE MOURA, MARINA SILVA 

MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS 

SANTOS - OAB:17861-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, através de seu advogado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 667,33 (seiscentos e sessenta e sete reais e trinta três 

centavos), a que foi condenado nos termos da r.sentença de fls. 16/17, 

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$ 253,93 (duzentos e cinquenta e três reais e noventa e 

três centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60303 Nr: 1347-45.2017.811.0049

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE AGROPECUARIA SOAPE LTDA - 

ME, DRÁUZIO ANTÔNIO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PIRES - 

OAB:12.488-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, através de seu advogado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 721,01 (setecentos e vinte e um reais e um centavo), a que 

foi condenado nos termos da r.sentença de fls. 89/90, 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.

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$ 307,61 (trezentos e sete reais e sessenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56975 Nr: 1361-37.2018.811.0035

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO PINHEIRO CREPALDI, GUSTAVO HENRIQUE 

CARVALHO ALBERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Julia Mangas Catarino da Fonseca 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO 

ALBERINI - OAB:OAB/DF 21.242, Rogério Pinheiro Crepaldi - 

OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:MT - 1938-A, Milton Vizini Corrêa Júnior - OAB:3076-A/MT

 Vistos etc.

Considerando-se a retro decisão já juntada aos autos exarada no autos 

código 1862, que determinou a instauração do presente incidente de 

concurso singular de credores, ante a existências da duas constrições 

sobre o mesmo crédito, e que o referido incidente possui dilação 

probatória restrita apenas à verificação da natureza do crédito e 

consequente ordem de preferência do recebimento, intime-se os credores 

por meio de seus Advogados para que no prazo de 10 dias manifestem-se 

nos termos do artigo 909 do CPC, requerendo o que direito, podendo juntar 

quaisquer documentos para comprovação de suas alegações.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49276 Nr: 1705-52.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA SOLIDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE MORAIS OLIVEIRA

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1705-52.2017.811.0035-ID-49276

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: ANA MARIA DA SOLIDADE

PARTE RÉ/DEVEDORA: LEANDRO DE MORAIS OLIVEIRA

CITANDO(A, S): CITANDO: Leandro de Morais Oliveira, Cpf: 04513891157, 

Rg: 2179013-2 SSP MT Filiação: Joaquim Ramos de Oliveira e Carolina 

Aparecida de Moraes Oliveira, data de nascimento: 05/02/1992, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), operador de máquinas, 

Endereço: Rua Bahia, S/n, Bairro: Boa Esperança, Cidade: Alto 

Garças-MT, Atualmente em lugar incerto e não sabido

VALOR DA CAUSA: R$ 149,60

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento da 

metade das despesas eventuais relativas a materiais escolares em atraso, 

no valor de R$ R$ 149,60 (cento e quarenta e nove reais e sessenta 

centavos), sob pena de multa de 10% (dez por cento) acrescido também 

de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), à luz do art. 523 do 

NCPC.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de execução, interposta por 

GABRIEL DA SOLIDADE SANTOS OLIVEIRA, menor impúbere 

representado por sua genitora senhora ANA MARIA DA SOLIDADE, 

brasileira, portadora da cédula de identidade RG n.º 1661296, expedida 

pela SSP/AL, inscrita no CPF/MF sob o n.º 072.767.734-93, em desfavor 

de LEANDRO DE MORAES OLIVEIRA, brasileiro, portador da cédula de 

identidade RG n.º 2179013-2, expedida pela SSP/MT, inscrito no CPF/MF 

sob o n.º 045.138.911-57, residente e domiciliado na Rua Bahia, s/n, Bairro 

Boa Esperança, Alto Garças – MT, telefone: (66) 99723 4339, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, visando receber a metade das despesas 

escolares conforme firmado em acordo.

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 1 de agosto de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56858 Nr: 1324-10.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE NEVES PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Cód. 56858

 Vistos etc.

 Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

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 14h20min. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47736 Nr: 825-60.2017.811.0035

 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: Ivaldino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL CONSIGNAÇÕES LTDA - EPP, Banco 

Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE SOUZA 

MOSCOSO - OAB:18.116/DF, Marco André Honda Flores - 

OAB:9.708-A

 Cód.47736

Vistos etc.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41708 Nr: 224-88.2016.811.0035

 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: Elizabeth Maria de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Cód.41708

Vistos etc.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45767 Nr: 1955-22.2016.811.0035

 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: Jovani Rader

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A

 Cód.45767

Vistos etc.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.
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Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46724 Nr: 387-34.2017.811.0035

 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: Edilson Carvalho da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:39931

 Cód.46724

Vistos etc.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47994 Nr: 963-27.2017.811.0035

 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: DORVALINA LAZARA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A, EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431-A

 Cód.47994

Vistos etc.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48181 Nr: 1053-35.2017.811.0035

 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: Robson Alves Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB Leasing S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A

 Cód.48181

Vistos etc.

Defiro a retifivação no Polo Passivo para constar ITAU SEGUROS S/A, 

anote-se na distribuição.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45389 Nr: 1775-06.2016.811.0035

 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: SANDRA REGINA FERREIRA ROCHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DICLEIA FERREIRA ROCHA DE 

SOUZA - OAB:21728/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Cód.45389

Vistos etc.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56418 Nr: 1148-31.2018.811.0035

 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: ERICA LEOBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança Securitária proposta por ERICA LEOBERT 

em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A.

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 cancelamento da distribuição e 

arquivamento dos autos.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38357 Nr: 616-62.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GONÇALVES EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:69032

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 19.09.2018 às 14:00 horas-MT. Assim, intimem-se a(s) parte(s) para 

comparecer(em) neste dia e horário.

Comarca de Alto Taquari
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 13640 Nr: 390-32.2005.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Luiz Bernini, Ana Priscila Netzlaff 

Bernini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Elias Pereira dos 

Santos - OAB:6181/MS

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-10.2015.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GARBUGIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DOS SANTOS OAB - MT13668 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO REZENDE RANGEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO RENATO ALVES TITO OAB - MG86872 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte exequente, por meio 

de seu advogado, para se manifestar nos autos ante o decurso do prazo 

sem manifestação da parte executada (evento n.º 16133098), no prazo de 

05 (cinco) dias. Alto Taquari - MT, 2 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

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46606 Nr: 272-65.2014.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edines Campelo Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT/13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que efetue o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme certidão de fls. 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54460 Nr: 141-51.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. Lazzari - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surtam os seus 

efeitos jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes 

á Ref. 19, nos moldes das cláusulas estipuladas livremente entre as 

partes. Como consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução 

de mérito, nos temos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Tendo em 

vista que o acordo contém expressa concordância das partes, onde cada 

uma das partes arcará com honorários de seus respectivos patronos.Em 

relação às custas processuais remanescentes, se existentes, as partes 

pactuaram que serão pagas pela empresa requerida.Considerando que 

esta sentença acolheu pretensão conjunta das partes, inegável a 

ausência de interesse na interposição de recursos, operando-se a 

hipótese do art. 1.000, do CPC. Em razão disso, CERTIFIQUE-SE, desde 

logo, o trânsito em julgado da presente ação, Após, ao arquivo, com as 

cautelas de praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário.Apiacás-MT, 25 de 

julho de 2018.Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48204 Nr: 433-41.2015.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P 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 Costa Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider - DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931, André Muniz Ribeiro - 

OAB:16325/MT, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para manifestar-se nos autos, 

indicando o local/território onde deseja que a ação prossiga, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme determinação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55416 Nr: 736-50.2018.811.0084

 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: EdSP, FSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil.Considerando que a presente sentença acolheu pretensão 

conjunta das partes, mostra-se inegável a ausência de interesse na 

interposição de recursos, operando-se a hipótese do art. 1.000, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Em razão disso, CERTIFIQUE-SE, 

desde logo, o trânsito em julgado da presente decisão.EXPEÇA-SE 

Mandado de Averbação ao Cartório das Pessoas Naturais do município de 

Santa Luzia/MA, para que proceda às averbações e retificação 

necessárias.Observe a Secretaria sobre a necessidade de eventual 

recolhimento de custas processuais.Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Apiacás/MT, 24 

de julho de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47710 Nr: 136-34.2015.811.0084

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 
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Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João da Cruz Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sabino Paz de Carvalho, Antonia Rodrigues de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420

 Processo nº: 136-34.2015.811.0084.

Código: 47710.

Trata-se de impugnação ao valor da causa, proposta por JOÃO DA CRUZ 

CARDOSO DA SILVA – Vulgo “João Paranóia”, em face do valor conferido 

à Ação de Interdito Proibitório, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

nos autos de nº 645-33.2013.811.0084 – Cód. 45919.

Alega o impugnante, em síntese, que o valor atribuído à causa deveria ser 

equivalente ao valor de R$ 94.439,00 (noventa e quatro mil quatrocentos e 

trinta e nove reais).

À Ref. 09, o impugnado foi Intimado para se manifestar quanto à 

impugnação apresentada, entretanto deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, conforme verifica-se à certidão de fls. 11.

Tendo em vista que a parte impugnada, embora devidamente intimada, 

deixou de manifestar-se nos autos, bem como os fatos narrados na 

impugnação se amoldam no artigo 374, I, do Código de Processo Civil, visto 

que o preço por hectare alegado na ação mencionada é notoriamente 

abaixo do valor de mercado para esta região.

Diante do exposto, acolho, a presente impugnação, para determinar que o 

valor conferido à ação de interdito proibitório em apenso corresponda ao 

valor de R$ 94.439,00 (noventa e quatro mil quatrocentos e trinta e nove 

reais).

Junte-se cópia da presente decisão nos autos de nº 

645-33.2013.811.0084 – Cód. 45919, bem como intime-se a parte autora 

para providências o recolhimento das custas processuais devidas.

Após o transito em julgado da presente decisão, arquive-se os presentes 

autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Apiacás/MT, 01 de Agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32950 Nr: 603-28.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tardim, Roseli Krause Tardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT

 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 quanto a fl. 

317, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49726 Nr: 464-27.2016.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cezar Zandonadi - 

OAB:5736/O

 Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito proposto Neusa Mendes da Silva contra Itau Seguros S/A, 

com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo 

Civil.Deixo de condenar em custas em razão da gratuidade da 

justiça.CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais, observando-se, no tocante a eventuais custas 

remanescentes o que dispõe a CNGC/MT.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Apiacás/MT, 24 de julho de 2018.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53915 Nr: 2056-72.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

paragrafo único, do CPC. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO proposto por Janio Jacob da Costa em face de Gilvanete Aparecida 

dos Santos, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC.Custas pela parte autora as quais já foram recolhidas. 

Sem condenação de honorários.CIÊNCIA a autora.Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as 

f o rma l i dades  l ega i s .Pub l i que -se .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Apiacás-MT, 31de julho de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53980 Nr: 2097-39.2017.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE REQUERIDA, 

POR INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente as 

alegações finais por meio de memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35848 Nr: 103-20.2010.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Rodrigues da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso - DETRAN/MT, Rogério dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931, ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, 

cientificando-a da decisão que a nomeou para defender os interesses do 

requerente às fls. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47748 Nr: 165-84.2015.811.0084

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 
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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 informe se ainda existem 

débitos alimentares a serem pagos pela parte executada, aportando 

planilha devidamente atualizada aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55373 Nr: 711-37.2018.811.0084

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astolfo Estracieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 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 no prazo de quinze (15) dias, 

EMENDAR a inicial, sob pena de indeferimento e TRAZER aos autos 

documentos idôneos que comprovam a hipossuficiência alegada, sendo 

eles: comprovantes de despesas com luz, água, telefone, aluguel, 

despesas médicas e outras que possam demonstrar que o requerente não 

dispõe de condições para custear eventuais despesas em processo 

judicial, conforme determinação retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47360 Nr: 836-44.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O, Valentin Peron - OAB:7524/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE REQUERIDA, 

POR INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente resposta a 

acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53098 Nr: 1407-10.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO DA COSTA DE OLIVEIRA

 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:

 Sendo assim, REJEITO a preliminar de prescrição aventada pela parte ré.

Inexistem outras preliminares ou questões processuais a serem decididas, 

razão por que declaro o feito saneado.

1) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de AGOSTO 

de 2018, às 10 HORAS, devendo a Secretaria de Vara proceder as 

INTIMAÇÕES de ambos os litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE 

na intimação da autora a necessidade de seu comparecimento, a fim de 

prestar depoimento pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 

do CPC/2015, para o caso de não comparecimento.

2) Sem o prejuízo de outros, FIXO como principal ponto controvertido, o 

exercício de atividade laboral rural na forma exigida pela lei para obtenção 

do benefício.

3) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos autos no prazo de 

quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do CPC/2015), sob pena de 

preclusão, e deverá observar ao disposto nos artigos 357, § 6º e 450, 

ambos do CPC/2015.

4) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar 

cada testemunha por si arrolada, mediante comprovação nos autos, 

observadas as regras do art. 455, do CPC/2015.

5) DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o 

presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 

do CPC/2015.

6) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, 

para os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015.

INTIMEM-SE.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

SEM PREJUÍZO DISSO, UMA VEZ QUE NÃO CONSIGO FAZÊ-LO PELO 

SISTEMA APOLO ELETRÔNICO/VIRTUAL, DETERMINO À SECRETARIA DA 

VARA QUE AGENDE O ATO/AUDIÊNCIA NO SISTEMA APOLO –CÓDIGO N. 

13.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49391 Nr: 301-47.2016.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SARAIVA BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GOMES NETO - 

OAB:16341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que se manifeste nos autos 

acerca do requerimento do INSS à ref. 27, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47650 Nr: 91-30.2015.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, vejo que, o caso comporta a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão 

pela qual o feito deve ser extinto.

Nesse sentido:

 "TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL Ap 00041080620024036104 SP (TRF-3) 

Jurisprudência • Data de publicação: 05/12/2017 Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. NÃO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. FALTA DE 

ANDAMENTO DO FEITO POR MAIS DE 30 DIAS. MORTE DO AUTOR. 

SUCESSÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER A 

HABILITAÇÃO. INÉRCIA DOS INTERESSADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Se a parte autora não cumpre as 

determinações judiciais, apesar de devidamente intimada, deixando de 

promover ato que lhe competia, além de abandonar a causa por mais de 

trinta dias, está caracterizada a desídia, justi??cando a extinção do feito 

sem julgamento de mérito. 2. A ocorrência da morte de qualquer das 

partes, dar-se-á a substituição pelo inventariante do espólio ou pela 

simples habilitação dos seus sucessores, nos termos dos arts. 43 e 265 

do Código de Processo Civil. 3. Intimado o patrono do de cujus para que 

promover a habilitação dos herdeiros e havendo a inércia dos 

interessados, expirando-se o prazo para cumprimento da diligência, o 

processo deve ser extinto sem julgamento de mérito, pois o defeito de 

representação caracteriza a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimentoválido e regular do processo. 4. Apelação 

desprovida..".

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, ficando SUSPENSA a exigibilidade das mesmas 

pelo quinquídio legal, na forma do § 3º do art. 98 do CPC/2015, eis que 

defiro os benefícios da justiça gratuita

Sem condenação em honorários advocatícios.
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Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Cumpra-se o necessário.

Apiacás/MT, 30/07/2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46877 Nr: 524-68.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edevaldo Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404

 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 junte aos autos, no prazo 

de 30 (trinta) dias, o requerimento administrativo, sob pena de extinção, 

conforme determinação de ref. 35.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46715 Nr: 380-94.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, 

cientificando-a da decisão que a nomeou para defender os interesses do 

denunciado à ref. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49505 Nr: 362-05.2016.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CVdAPdS, GPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 227, da CF e artigos 6º e 147, do 

ECA, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar a presente ação 

para a COMARCA DE SINOP/MT, determinado a remessa do feito ao juízo 

da Infância e da Juventude da Comarca de Sinop/MT, com as nossas 

homenagens, baixas e anotações de estilo.Preclusa a via recursal, 

remetam-se os autos ao Juízo da Infância e da Juventude da Comarca de 

Sinop/MT.CIÊNCIA ao Ministério Público e á Defensoria Pública.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Apiacás/MT, 25 de julho de 2018.Tibério de 

Lucena Batista Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55225 Nr: 620-44.2018.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PAS, FSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 1 – Tendo em vista a ausência de elementos para análise em 

cognição sumária da capacidade do alimentante, ARBITRO os alimentos 

provisórios em 30% (trinta por cento) do salário líquido recebido pelo 

requerido, que deverá ser colocado à disposição do autor até o dia 10 

(dez) de cada mês, devidos a partir da intimação da presente decisão.

 2 – Tendo em vista a cota ministerial, bem como o Oficio Circular Nº 

008/2018/NUPEMEC-PRES que trata de campanha institucional que visa à 

promoção do uso dos meios consensuais de solução de conflitos, verifico 

que o caso em tela possui condição de realização de acordo, assim, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 06/11/2018, às 13h, 

que será realizada pela conciliadora credenciada neste Juízo.

(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49373 Nr: 294-55.2016.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931, DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dionir Adriano Contrera - 

OAB:

 Vistos.

 Trata de ação de guarda compartilhada c/c regulamentação de visitas e 

oferecimento de alimentos proposta por Rafael do Nascimento em face de 

Pietra Bialeski do Nascimento representada por sua genitora Fabiana 

Bialeski, todos qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, as partes apresentaram acordo requerendo a 

homologação.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público, pugnou à 

Ref. 197 pela homologação do acordo entabulado pelas partes.

 É relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante o acordo entabulado entre as partes, uma vez que o mesmo 

preserva suficientemente o interesse da infante Pietra Bialeski do 

Nascimento, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos 

legais, o acordo celebrado entre as partes, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante da presente sentença (que abrange 

disposição acerca da guarda, alimentos e direito de visitas da menor Pietra 

Bialeski do Nascimento.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

Nesta oportunidade cancelo a audiência designada.

Tendo em vista a atuação do advogado Dr. Dionir Adriano Contreira - 

OAB/MT 22.337/O, nomeado para acompanhar o ato de audiência de 

conciliação (Ref. 50), arbitro os honorários em 01(um) URH, nos termos da 

Tabela da OAB/MT, devendo a secretaria EXPEDIR a respectiva certidão.

Custas pela parte autora, ficando SUSPENSA a exigibilidade das mesmas 

pelo quinquídio legal, na forma do § 3º do art. 98 do CPC/2015.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se, no tocante o que 

dispõe a CNGC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46588 Nr: 254-44.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liserio Delmar Beschorner Uhry

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O, Raphaela Andrade Zacarias - 

OAB:20421/B - MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA ADVOGADA, 

cientificando-a da decisão que a nomeou para defender os interesses do 

denunciado à ref. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48775 Nr: 7-92.2016.811.0084

 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 Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE PEDRO PASSARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A-MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, acolho o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora, homologando-o na forma do artigo 200, paragrafo único, do Código 

de Processo Civil e, em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, o presente feito proposta por Bradesco Administradora de 

Consórcios LTD em desfavor de Cristiane Pedro Passarello, ambos 

qualificados nos autos, com fundamento no artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil.Custas pela parte autora, na forma do artigo 90, 

do Código de Processo Civil.CERTIFICADO o trânsito em julgado 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais, observando-se, no 

tocante a eventuais custas remanescentes o que dispõe a 

CNGC/MT.Oficie-se o DETRAN/MT, para dar baixa em eventual restrição 

judicial no veículo na inicial, remanescente deste processo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada e julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos.Apiacás-MT, 31 de julho de 2018.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55057 Nr: 521-74.2018.811.0084

 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: Antonio Pereira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO PONTES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523, Quebio da Silva Alves - OAB:23.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Segundo dispõe o inciso LXIX, do artigo 59, da Constituição da República, 

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

De outra parte, “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na 

sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não 

estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda 

indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais” (Hely Lopes Meirelles, Mandado de 

Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, 

Habeas Data, 12a ed. Editora Revista dos Tribunais, págs. 12/13).

Assim, a extinção do feito é medida que se impõe, em razão da ocorrência 

da decadência.

Desta forma, RECONHEÇO A DECADÊNCIA no presente feito, motivo pelo 

qual, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 487, inciso II, c/c CPC/2015 c/c art. 23 da Lei nº 12.016/09.

Processo isento de custas e honorários, Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 

10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso .

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53380 Nr: 1632-30.2017.811.0084

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDSDS, KPLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1632-30.2017.811.0084.

Código: 53380.

Vistos.

DEFIRO, o pedido (Ref. 36), visto que na sentença (Ref. 31), não arbitrou 

honorários a advogada que atuou de forma dativa nos presentes autos as 

URHs referente á homologação do termo de guarda, sendo que a referida 

defensora assistiu a parte requerente.

Assim, acrescento á sentença (Ref. 31), a quantia de 04 URH, referente á 

atuação nos autos a advogada Ana Maria Fernandes de Andrade 

Vincenzi OAB/MT 4931, nos termos da Tabela da OAB/MT, devendo a 

secretária EXPEDIR a respectiva certidão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 01 de Agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-83.2015.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANÍZIO DE TAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI OAB - MT4931/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: INTIMAR A PARTE 

REQUERIDA, POR INTERMÉDIO DE SEU ADVOGADO, NESTES TERMOS: 

"Vistos. 1) Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIME-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretenda 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de quinze (15) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência e concordância, respectivamente. 2) Após, decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. 3) 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, expedindo o necessário." APIACÁS, 2 de agosto de 2018. 

JUDITE ANSCHAU Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS E INFORMAÇÕES: AVENIDA JÚLIO 

CAMPOS, 977, CENTRO, APIACÁS - MT - CEP: 78595-000 - TELEFONE: 

(66) 35931501

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70046 Nr: 1967-27.2016.811.0038

 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): Antonio Roberto de Freitas

 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:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

correspondencia AR devolvida, a qual foi juntada no dia 1/8/2018, ref. 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70609 Nr: 2351-87.2016.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Mendes de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - OAB:SP 

84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão do senhor meirinho juntada nos autos no dia 01/8/2018, ref. 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73143 Nr: 421-97.2017.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS - 

34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão do senhor meirinho juntada nos autos no dia 01/8/2018, ref. 81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76455 Nr: 2188-73.2017.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS - 

34607, Volnei Copetti - OAB:RS - 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a petição de ref. 62 está endereçada ao Juizo da Comarca 

de São José dos Quatro Marcos/MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-59.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON BATISTA DOS PRAZERES (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade da CONTESTAÇÃO oposta nos autos. 

Diante disso, INTIMO a parte contrária para, querendo, apresentar 

Impugnação à Contestação. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102144 Nr: 2365-03.2018.811.0038

 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: Cristiane Souza Luiz, Silvana Souza Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senhor Chico, Filho do Senhor Chico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Alessandra Ferreira - 

OAB:MT0018996O, GILSON CARLOS FERREIRA - OAB:14391, Gilson 

Carlos Ferreira - OAB:MT - 14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese o delito descrito no art. 140, § 3º, do CP ser crime público 

condicionado a representação - CP, art. 145, parágrafo único, parte final -, 

não cabendo o ajuizamento de queixa-crime, deixo de rejeitar, por ora, 

uma vez que incompetente para isso, pois as querelantes o fizeram com o 

endereçamento e a distribuição perante o Juizado Especial Criminal da 

Comarca de Araputanga-MT, competente apenas para apurar suposto(s) 

delito(s) de menor potencial ofensivo - em que a lei comina pena máxima 

não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa – art. 61 da Lei 

9.099/95 -, desconsiderando eventuais agravantes e atenuantes, que não 

elevam nem rebaixam a pena além dos parâmetros legalmente previstos 

(pena cominada em abstrato) no tipo penal, mas fazendo-o em relação à 

presença eventual de causas de aumento e de diminuição (majorantes e 

minorantes). O ilícito que objetiva o processamento, segundo a inicial, tem 

como pena privativa de liberdade máxima em abstrato de reclusão de 3 

(três) anos, o que ultrapassa os 2 (dois) anos exigidos para 

processamento pelo rito da Lei n. 9.099/95, art. 61 - “ Art. 61. 

Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os 

efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine 

pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. 

(Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006)”. Isso posto, DECLARO a 

incompetência do Juizado especial Criminal, DETERMINO a redistribuição 

dos autos no local adequado – Vara Única (Justiça Comum) - e, 

consequentemente, arquivamento desta em curso perante o Juizado 

Especial Criminal, fazendo-o com as cautelas e baixas. Ciência ao(a) 

representante do Ministério Público.

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40749 Nr: 703-50.2012.811.0026

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito e Diretor do Foro de Arenápolis/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO FERNANDO SGUAREZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON BENEDITO DOS 

ANJOS - OAB:136173

 Vistos etc,

Intime-se o causídico para cumprir in totum a determinação acostada em 

fls.571.

Após, conclusos.

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49875 Nr: 1762-68.2015.811.0026

 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: MGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA UCHOA - 

OAB:18385/O, HELTON GEORGE RAMOS - OAB:11237-B

 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 07/08/2018, às 10h, a ser realizada no 

CEJUSC da Comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61706 Nr: 3359-04.2017.811.0026

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale da Serra Indústria e Comércio de 

Alimentos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, Cristiana Vasconcelos Borges 
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Martins - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC e Ordem de Serviço n° 002/2018 Vara Única, IMPULSIONO os autos 

a fim de intimar a parte autora via DJE/MT, por meio de seu procurador 

legalmente constituído, para, proceder a complementação da diligência, 

conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça, juntada aos autos em 

31/07/2018, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56391 Nr: 86-17.2017.811.0026

 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: Valdete Fontoura Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA BEATO DE MICHELI - 

OAB:22099/O, Ivonir Alves Dias - OAB:13310, ROBERSON SIQUEIRA DE 

MELO - OAB:18701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13604-A/MT

 Impulsionam se os presentes autos para intimar a parteautora, através do 

seu advogado constituído, via DJE, para manifestar-se em 10 dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17901 Nr: 1509-27.2008.811.0026

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Município de Nova Marilândia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:, 

Rogério Anastácio Chaves - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nestor Fernandes Fidelis - 

OAB:6006/MT

 Compulsando os autos, verifico que ao longo do transcurso processual, o 

requerido levantou tese defensiva questionando a prescritibilidade das 

ações atinentes ao ressarcimento de dano ao erário.É de conhecimento 

desta magistrada que a tese sustentada chegou até o Supremo Tribunal 

Federal, onde fora reconhecida a repercussão geral da matéria, sob a 

égide do TEMA 897 e, conforme decisão anexa, determinada a suspensão 

do processamento de todas as demandas em tramitação no território 

nacional, nos termos do art. 1.035, §5 do CPC.3. Portanto, considerando 

ordem emanada de instância superior e tendo em vista o que dispõe o art. 

1.035, §5º da norma processual civil, SUSPENDO o trâmite processual 

destes autos até o julgamento do RE 852.475/RG – “a prescritibilidade das 

ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos tipificados como 

ilícitos de improbidade administrativa” – TEMA 897 do STF.AGUARDEM os 

autos em arquivo provisório, devendo a secretaria tomar as providências 

cabíveis para os devidos lançamentos no SISTEMA APOLO.Cessada a 

condição suspensiva, TORNEM os autos imediatamente 

conclusos.Cientifiquem-se as partes.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60746 Nr: 2759-80.2017.811.0026

 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: MARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMdS

 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.: 67613 Nr: 1404-98.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Milani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDT PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Galvão - OAB:29.299 - 

SC, Flora Julioani Galvão - OAB:35.588 / SC, MARIANA REGGES 

BINOTTO CAON - OAB:36317

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À par destas considerações, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA e nos 

termos do art. 334 e §§ do CPC, DETERMINO o encaminhamento dos autos 

ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para 

designar e realizar audiência de conciliação/mediação, nos moldes do 

regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de 

regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58607 Nr: 1482-29.2017.811.0026

 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: Antônio Ribeiro da Silva, CCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por ANTÔNIO RIBEIRO DA 

SILVA, tendo como representante CIRLANY CARDOSO SILVA, em face de 

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, todos devidamente 

qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da importância de R$ 

13.500,00 (treze mil quinhentos reais), referente à indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico.A 

inicial veio acompanhada dos documentos as págs. 09/35.Recebida a 

exordial, foi deferido a AJG pugnada, bem como determinou-se a citação 

do requerido – pág. 38.Devidamente citada (pág. 45), a requerida deixou 

transcorrer o prazo sem contestar a inicial – certidão á pág. 49.A parte 

autora requereu a decretação da revelia da requerida, bem como a 

indicação de um perito que possa se deslocar até o endereço do Autor 

pela situação clínica, vivendo com ajuda de aparelho pela HOME CARE, 

onde deverá ser realizado a perícia – págs. 53/54.A ref. 20, o Patrono do 

autor comunicou o falecimento deste e requereu a habilitação dos 

herdeiros.Vieram-me os autos conclusos.É O BREVE RELATO. DECIDO.De 

início, compulsando os autos com vagar, verifica-se pelos fatos descritos 

na inicial, que a parte autora protocolou o pedido na via administrativa, 

todavia, não esperou a decisão administrativa para ajuizar esta demanda, 

bem como que o autor faleceu em 28.06.2018 (pág. 61).Portanto, 

considerando a notícia do falecimento da parte autora,SUSPENDO o 

andamento do feito (art. 313, I, CPC).INITME-SE o requerido para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do pedido de habilitação dos 

herdeiros.Ainda, considerando que não há nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu o pleito do requerente, isso porque, pelo que 

se extrai da inicial, o autor não esperou a conclusão da análise 

administrativa, INTIME-SE a parte demandada para dar prosseguimento à 

análise do requerimento administrativo, juntando cópia do procedimento 

administrativo nestes autos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69987 Nr: 2484-97.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelio Gaklik Junior, Nélio Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15. Ante o exposto, preenchido os requisitos do art. 300 do CPC, após a 

prestação de caução, DEFIRO a concessão da tutela de urgência, 

determinando o arresto e remoção da quantia de 84 vacas de mais de 03 

anos Gerolanda e 11 (onze) bezerros machos de 13 e 14 meses aspectos 

raciais Nelore de propriedade dos executados, devendo ser localizadas 

em suas propriedades.16. DETERMINO que os semoventes arrestados 

fiquem depositados na propriedade em que a parte exequente indicar, 

devendo esta providenciar a remoção e o confinamento dos semoventes, 

ficando as despesas a cargo da parte requerente até decisão final 

nesses autos.17. NOMEIO a parte exequente fiel depositária dos bens 

arrestados, ficando advertida que esta expressamente vedada à 

comercialização sem ordem judicial.18. INTIME-SE a parte autora a prestar 

caução, nos termos do art. 300, § 1º, ambos do CPC, sob pena de 

revogação do arresto, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo a caução 

ofertada ser homologada por este juízo.19. Em seguida, efetivada a tutela 

de urgência deferida, CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo 

para oposição dos embargos (CPC, art. 915), os quais não terão efeito 

suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, do CPC.20. Não noticiado 

o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato 

à penhora de bens arrestados e respectiva avaliação, lavrando o auto de 

penhora. Deste ato, deverá intimar as partes interessadas para se 

manifestarem em 15 (quinze) dias.21. Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado.22. 

Proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão da execução 

para fins de averbação premonitória no registro público, nos termos do art. 

828 do CPC, após recolhida a taxa de expedição.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.As providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69270 Nr: 2124-65.2018.811.0026

 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): Willian Ricardo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar os patronos do réu, via 

Dje, cientificando-lhes da Audiência de Instrução e Julgamento, que se 

realizará no dia 26 (vinte e seis) de setembro de 2018, às 14h30min., bem 

assim para que procedam com a juntada do respectivo mandato 

procuratório, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47178 Nr: 360-49.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDON JONSON SANTANA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa - 

OAB:MT/18385-O, Helton George Ramos - OAB:11237-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, para, querendo, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial em 05 (cinco) dias. No ensejo, remetemos os 

presentes autos à Autarquia Requerida, para igual fim.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60746 Nr: 2759-80.2017.811.0026

 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: MARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Diante do exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, para o fim de decretar o divórcio de MARIA AUGUSTA RODRIGUES 

DA SILVA e NIVALDO MARQUES DA SILVA, nos termos do art. 226, § 6° 

da Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil.Em 

consonância com o art. 1.578 do CC, anote-se que a requerente voltará a 

usar o nome de solteira, qual seja, MARIA AUGUSTA RODRIGUS. Sem 

condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, eis que o 

feito tramita sob o pálio da gratuidade.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE 

mandado de averbação ao cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais 

constante do documento de fl. 08.Com o cumprimento de todas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de estilo e 

anotações pertinentes.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. 

nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53288 Nr: 1406-39.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOPATRIQUE DE ALMEIDA CAMPOS, CELSON 

RODRIGUES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE - MT, em face de 

LEOPATRIQUE DE ALMEIDA CAMPOS e CELSON RODRIGUES CAMPOS, 

todos devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos expostos na 

peça inicial.

Entrementes, as partes juntaram termo de acordo (págs. 88/93), almejando 

sua homologação e suspensão do feito até o cumprimento da obrigação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

 Fundamento e Decido.

 Pois bem, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes, juntado as págs. 88/93, que passa a fazer parte 

integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito.

Por conseguinte, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da 

obrigação, em data provável de 09.07.2021, determinando-se a baixa do 

relatório estatístico e a remessa ao ARQUIVO PROVISÓRIO.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para informar quanto ao 

cumprimento da obrigação assumida.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56479 Nr: 132-06.2017.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios S/C Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Novais Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 
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SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I - RELATÓRIO. DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ajuizou 

Ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária.

Entrementes, o requerente manifestou ausência de interesse no 

prosseguimento da demanda, postulando a extinção – pág. 50.

II - FUNDAMENTAÇÃO. Alegando o requerente desinteresse no 

prosseguimento da ação, verifico tratar-se de possibilidade unilateral do 

autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição do VIII, do 

art. 485 do CPC.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, e, 

consequentemente, REVOGO liminar deferida as págs. 18/19.

Custas pela parte autora.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55862 Nr: 3217-34.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Salete Silvestri

 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.

I - Considerando que a audiência designada para o dia 21.03.2017 não se 

realizou em virtude da suspensão do expediente forense nesta Comarca 

para a mudança de prédio da unidade judiciária, conforme Portaria 

13/2017-DF, REDESIGNO o dia 10 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 15H10MIN, 

para realização da audiência de instrução e julgamento.

II – INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), 

manifestando sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do 

rol se compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, 

§2º, CPC).

III. Sem prejuízo, OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para que, no prazo de 

15 dias, encaminhe o extrato do CNIS acerca da parte autora e, se casada 

ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá 

a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60587 Nr: 2680-04.2017.811.0026

 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: Adelson Pereira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. De pronto, considerando a necessidade de maior dilação probatória para 

a comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, DESIGNO o 

dia 10 de SETEMBRO de 2018, às 14h50min, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento.

II. INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, da data agendada 

e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), manifestando 

sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do rol se 

compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, §2º, 

CPC).

III. Sem prejuízo, INTIME-SE a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo legal.

IV. OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para que, no prazo de 15 dias, 

encaminhe o extrato do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou em 

união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47791 Nr: 709-52.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidio da Silva Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 Vistos.

DESIGNO a data de 09 (NOVE) DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 15H40MIN, para 

realização da audiência de suspensão condicional do processo.

INTIME(M)-SE, via DJE, o(s) patrono(s) do(s) réu(s).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA APARECIDA DA SILVA - 

OAB:17549/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Assiste razão o pleito de reconsideração da decisão que recebeu a 

queixa crime antes da tentativa de reconciliação, diante disso, chamo o 

feito a ordem para REVOGAR a decisão de fls. 21/22.

II – DESIGNE-SE a senhora conciliadora audiência de reconciliação.

III - INTIMEM-SE pessoalmente a querelada cientificando-se que deverá 

comparecer acompanhada de advogado e, na impossibilidade de 

constituí-lo, ser-lhe-á nomeado Defensor.

 IV - NOTIFIQUE-SE a querelante, para comparecer acompanhado de seu 

advogado, advertindo que o seu não comparecimento importará em 

renúncia tácita (CPP, art. 520).

V - Após, DÊ-SE vistas ao Representante do Ministério Público, custus 

legis, para se manifestar.

VI - A seguir, à CONCLUSÃO para recebimento ou não da queixa crime.

Intime-se e se cumpra.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000305-13.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA (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:1000305-13.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 27/09/2018 Hora: 10:30, na sede do Foro Judicial da 

Comarca de Arenápolis/MT. Salienta-se, ainda, que a ausência do autor 

implicará na extinção do feito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-79.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ILZETE FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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:8010230-79.2015.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 12543804) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-79.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ILZETE FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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:8010230-79.2015.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 12543804) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-94.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANA LAURIANA DE SOUZA (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:8010132-94.2015.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 12541865) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-94.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANA LAURIANA DE SOUZA (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:8010132-94.2015.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 12541865) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-47.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

YARA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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:8010010-47.2016.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 12543923) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-47.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

YARA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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:8010010-47.2016.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 12543923) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-75.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-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:8010282-75.2015.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-75.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-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:8010282-75.2015.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010080-30.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA RODRIGUES PEREIRA (EXEQUENTE)

ELZA MARIA RODRIGUES PEREIRA 97374083149 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRANEIDE SOUZA FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Processo: 

8010080-30.2017.8.11.0026. EXEQUENTE: ELZA MARIA RODRIGUES 

PEREIRA 97374083149, ELZA MARIA RODRIGUES PEREIRA EXECUTADO: 

IRANEIDE SOUZA FARIAS VISTOS. I - INTIME-SE a parte autora, através 

de seu advogado, para se manifestar acerca do acordo juntado no id 

14139823, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito; bem como para se manifestar acerca do cumprimento do aludido 

pacto. ADVIRTA-SE que a não manifestação será entendida como 

concordância tácita com o pagamento. II - Por oportuno, intime-se o 

advogado da reclamada para esclareça a qual alvará se refere, na petição 

de id 14139649, segundo parágrafo. III - Proceda-se ainda as alterações 

cadastrais do(s) patrono(s) conforme petição e procuração de id 

14139649 e 14139841 IV - Oportunamente, conclusos. ARENÁPOLIS/MT, 2 

de agosto de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010105-53.2011.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR ABRANTES DE QUADROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBANIRA BELA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

8010105-53.2011.8.11.0026 EXEQUENTE: VANTUIR ABRANTES DE 

QUADROS EXECUTADO: ALBANIRA BELA DE LIMA Vistos. 1. DEFIRO 

parcialmente o pedido de penhora retro e determino a penhora online via 

BACENJUD da executada ALBANIRA BELA DE LIMA (CPF 948.118.901-59) 

e, subsidiariamente, o bloqueio eletrônico de veículo através do sistema 

RENAJUD e INFOJUD o caso o primeiro reste infrutífero. Cumpre ressaltar 

que a penhora será processada em conformidade com artigo 854 e 

seguintes do CPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 

20 do Capítulo 2 da CNGC, especificamente, art. 512 e seguintes da CNGC, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete, vedadas consultas 

às partes; b) havendo bloqueio de valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio, 

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, devendo ser intimada a parte 

devedora para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 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 do comando exposto no item II, “c” 

anterior. 2. Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida, DETERMINO a 

inserção de constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em 

nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD; consigno 

que existindo restrição sobre o bem ou se a executada possuir apenas a 

propriedade resolúvel a restrição não será realizada. Exitosa a constrição, 

deverá a parte exequente ser intimada a indicar a localização do bem, a 

fim de possibilitar a conclusão da penhora. 3. Cumpridas as diligências e 

não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, desde já, 

DETERMINO consulta na Receita Federal, a fim de se buscar cópia das 

últimas três declarações de imposto de renda do executado. JUNTE-SE 

aos autos, passando o feito a correr em segredo de justiça (art. 477 da 

CNGC). 4. Com a resposta, deverá ser intimada a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, indicar a penhora bens de propriedade do 

executado capazes de garantir o valor exequendo, sob pena de extinção 

do feito nos moldes do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. 5. Transcorrido o 

prazo in albis ou existindo qualquer requerimento venham os autos 

conclusos. 6. Desde logo, DETERMINO que os protocolos referentes aos 

procedimentos eletrônicos, rubricados e assinados por mim, sejam 

anexados a presente decisão, REMETENDO-SE os autos na sequência à 

Secretaria, para observância das determinações acima, procedendo na 

forma do art. 477 da CNGC/MT. Cumpra-se. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 02 de agosto de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010105-53.2011.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR ABRANTES DE QUADROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBANIRA BELA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

8010105-53.2011.8.11.0026 EXEQUENTE: VANTUIR ABRANTES DE 

QUADROS EXECUTADO: ALBANIRA BELA DE LIMA Vistos. 1. DEFIRO 

parcialmente o pedido de penhora retro e determino a penhora online via 

BACENJUD da executada ALBANIRA BELA DE LIMA (CPF 948.118.901-59) 

e, subsidiariamente, o bloqueio eletrônico de veículo através do sistema 

RENAJUD e INFOJUD o caso o primeiro reste infrutífero. Cumpre ressaltar 

que a penhora será processada em conformidade com artigo 854 e 

seguintes do CPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 

20 do Capítulo 2 da CNGC, especificamente, art. 512 e seguintes da CNGC, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 

valores, os autos deverão permanecer em gabinete, vedadas consultas 

às partes; b) havendo bloqueio de valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio, 

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, devendo ser intimada a parte 

devedora para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 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 do comando exposto no item II, “c” 

anterior. 2. Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida, DETERMINO a 

inserção de constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em 

nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD; consigno 

que existindo restrição sobre o bem ou se a executada possuir apenas a 

propriedade resolúvel a restrição não será realizada. Exitosa a constrição, 

deverá a parte exequente ser intimada a indicar a localização do bem, a 

fim de possibilitar a conclusão da penhora. 3. Cumpridas as diligências e 

não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, desde já, 

DETERMINO consulta na Receita Federal, a fim de se buscar cópia das 

últimas três declarações de imposto de renda do executado. JUNTE-SE 

aos autos, passando o feito a correr em segredo de justiça (art. 477 da 

CNGC). 4. Com a resposta, deverá ser intimada a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, indicar a penhora bens de propriedade do 

executado capazes de garantir o valor exequendo, sob pena de extinção 

do feito nos moldes do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. 5. Transcorrido o 

prazo in albis ou existindo qualquer requerimento venham os autos 

conclusos. 6. Desde logo, DETERMINO que os protocolos referentes aos 

procedimentos eletrônicos, rubricados e assinados por mim, sejam 

anexados a presente decisão, REMETENDO-SE os autos na sequência à 

Secretaria, para observância das determinações acima, procedendo na 

forma do art. 477 da CNGC/MT. Cumpra-se. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 02 de agosto de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Aripuanâ
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Comarca de Aripuanâ

Portaria

PORTARIA Nº. 13/2018-DF

A Excelentíssima Senhora DAIANE MARILYN VAZ, MMª. Juíza Substituta e 

Diretora do Foro da Comarca de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO o falecimento do servidor terceirizado o Senhor 

CLEISSON DOS SANTOS MARAFIGO;

CONSIDERANDO que seu sepultamento está previsto para o dia 03 de 

agosto de 2018 no Cemitério Municipal desta Comarca;

CONSIDERANDO a necessidade de viabilizar aos colegas servidores a 

oportunidade de participar do velório e sepultamento do Senhor CLEISSON 

DOS SANTOS MARAFIGO, como gesto de última homenagem, bem como 

em respeito aos nobres serviços prestados;

CONSIDERANDO o previsto legal contido no artigo 291 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial.

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente na Comarca de Aripuanã, no dia 03 de 

agosto de 2018.

Art. 2º - SUSPENDER os prazos processuais no dia 03 de agosto de 2018.

Art. 3º - PRORROGAR os prazos processuais com vencimento previsto 

para o dia 03 de agosto de 2018, para o primeiro dia útil seguinte à 

suspensão dos prazos.

NOTIFIQUEM-SE os representantes do Ministério Público e OAB/MT.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Presidente 

do Egrégio Tribunal de Justiça e à Corregedoria Geral de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Aripuanã/MT, 02 de agosto de 2018.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza Substituta e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77586 Nr: 3166-60.2018.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO TADEU DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR TOMAZ DE SOUZA - 

OAB:20554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado de citação.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19607 Nr: 300-29.2007.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES SANTA HELENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton Figueiredo 

Castro - OAB:OAB/MT8392, FREDERICO LUIZ GONÇALVES - 

OAB:8217-B, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquivem-se os autos com baixas e anotações de costume. PRI.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 16651 Nr: 519-13.2005.811.0100

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CORRÊA, LIGIA COUTINHO CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ISRAEL ISLER - INVENTARIANTE 

BETTY ROZENBAUM, JOSE CARLOS ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DALL COMUNE 

HUHOFF - OAB:10453, WILSON TERUO KOBAYASHI - OAB:2575-B

 Defiro o pedido de habilitação por substabelecimento fls.749/750. 

Arquivem-se os autos com baixas e anotações de costume. PRI.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23644 Nr: 1344-15.2009.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 3ª Vara Civel da Comarca de Juina/MT, BANCO 

DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL ESTRELA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Sergio Ferreira Mendes - 

OAB:8909, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 Defiro o pedido fls.187 em seus termos, determinando agendamento de 

dia e hora para hasta pública de venda do bem penhorado fls178/184, 

tendo como base o valor da avaliação realizada pelo oficial de justiça.

Determino que o gestor preste informações relativas aos ofícios 

fls.189/190.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66687 Nr: 2148-02.2017.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU BASÉGGIO, ENI WEBBER BASÉGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA - 

OAB:14109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao preparo e distribuição da carta 

precatória expedida nos autos (ref. 21), junto à Comarca de Tangará da 

Serra/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53261 Nr: 186-46.2014.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JUSCELINO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - OAB:MT 

/ 12.082, Aluirson da Silva Arantes Junior - OAB:17550, WAYNE 

ANDRADE COTRIM - OAB:12603/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Tendo em vista a incompetência desse Juízo para julgar matéria 

trabalhista, já sendo indevidamente sobrecarregado em virtude do 

exercício residual de competência previdenciária, remetam-se os autos 

para a Justiça do Trabalho de Campo Novo dos Parecis/MT, com as baixas 

e anotações de costume.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71467 Nr: 1687-93.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis / MT, BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 
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BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Medeiros Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - OAB:14.705 

OAB/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Gilmar Van Der Sand - 

OAB:4207/MT

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias apresente a Guia que originou o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça juntado à ref. 13 dos autos, para 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68904 Nr: 3613-46.2017.811.0100

 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: CRH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PKSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO 

- OAB:11991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:11991

 Diante do exposto, atendidos os requisitos do art. 731 do NCPC, ao tempo 

em que HOMOLOGO o acordo de vontades realizado entre as partes, 

DECRETO O DIVÓRCIO de CARLOS ROBERTO HAUFF e POLIANA 

KAMILLA SOLER DA SILVA.Concedo o benefício da gratuidade de justiça, 

vez que constato o estado de pobreza de ambas as partes. Oficie-se o 

Cartório de Registro Civil, determinando-o a averbação do divórcio nos 

t e r m o s  a c i m a  d e c r e t a d o s . S e m  c u s t a s  e  h o n o r á r i o s 

advocatícios.Cumpra-se servindo a cópia da presente decisão como o 

necessário (Mandado/Ofício/Carta/Precatória/Notificação).Certifique-se o 

trânsito em julgado, em razão da preclusão lógica, arquivando-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69550 Nr: 460-68.2018.811.0100

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO SCHIMITH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGILL AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da distribuição por dependência à Ação de Execução nº69/2006 – 

Código nº 18204, DETERMINO a materialização em autos físicos do 

presente feito, bem como o apensamento dos processos de código 18204 

e 69550.

Em seguida, retornem os autos conclusos para análise do pedido liminar 

com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54850 Nr: 1283-81.2014.811.0100

 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: GLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido para concessão do benefício da Justiça Gratuita, uma 

vez que não vislumbro no caso concreto a hipossuficiênciafinanceira da 

empresa requerente em especial considerando os bens deixados pelo 

finado e a qualidade de servidora pública da inventariante.

 Intime-se a parte autora, para comprovar nos autos, o devido 

recolhimento das taxas e custas iniciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e arquivamento do feito.

Decorrido o aludido prazo, certifique-se.

Após, retornem os autos conclusos ao gabinete para ulteriores 

deliberações.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69154 Nr: 184-37.2018.811.0100

 AÇÃO:  P roced imen to  Conc i l i a tó r i o -> Inc i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERASMO JUNIOR PEREIRA DA COSTA, NIELLE 

KAROLISE JUSTINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

As partes estabeleceram acordo à ref. 1 dos autos e requereram a 

homologação do mesmo.

O MPMT se manifestou favoravelmente aos termos entabulados entre as 

partes ref.8.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Ciência ao MPMT.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Nada mais sendo requerido no prazo legal, arquivem os autos com as 

baixas necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64530 Nr: 797-91.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFN AGRÍCOLA E PARTICIPAÇÕES LTDA, 

AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANTAGALO GENERAL GRAINS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO NOVAES ANDRADE - 

OAB:187479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA REGINA MOLINA 

SOARES SODRÉ - OAB:13952, Marcus Alexandre Matteucci Gomes - 

OAB:OAB?SP 164.043

 Intimem-se as partes para que se manifestem em relação a certidão 

Ref:25, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71041 Nr: 1422-91.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDCDPP, PFADS, JFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE COUTO - OAB:PR 

44.575, JOSÉ MARIA DO COUTO - OAB:PR 9.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 13, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24392 Nr: 628-51.2010.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PROCURADOR

 Arquivem-se estes autos, com as baixas e as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54132 Nr: 920-94.2014.811.0100

 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: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXUPERIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 Vistos etc.

Ante a renúncia do mandato do advogado dativo outrora nomeado, 

NOMEIO como defensora dativa a Dra. Thais dos Santos Diniz, OAB-DF 

35730, advogada militante nesta Comarca, sendo que, em não havendo 

recusa, deverá manifestar o que for de direito no prazo de 10 dias.

Intime-se o Ministério Público para manifestação no prazo de 10 dias, em 

razão de o requerido ocupar bem público.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21239 Nr: 537-29.2008.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA BARTIZIK GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉA ÉMILE M. JRGE DE 

SOUZA - OAB:1585180

 Arquivem-se estes autos, com as baixas e as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71160 Nr: 1484-34.2018.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS PEREIRA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BISPO ARAGÃO

 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.

Cite-se a parte ré.

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).

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 Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25108 Nr: 1344-78.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKAS, MADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Aparecida Flores - 

OAB:3.111

 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, na pessoa de sua advogada, do inteiro teor 

da sentença a seguir transcrita: "Vistos etc. Na petição retro a própria 

parte exequente noticia que o débito fora quitado integralmente. O NCPC 

prevê o que segue: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; Diante do exposto, declaro EXTINTA a presente 

EXECUÇÃO em razão do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II do 

NCPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Ciência ao 

MPMT. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias e as anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62379 Nr: 1926-68.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO OTENIO, EDITE NEVES OTENIO, ROBERTO 

OTTENIO, FATIMA CLEMENTINO MACHADO OTTENIO, REINALDO OTTENIO, 

MARIA BEATRIZ MALUTA OTTENIO, RENATO OTTENIO, JOSELINA 

GUERGOLET OTTENIO, JOSE FAUSTINO OTENIO, NEIDE TEREZA 

ESCALIANTE OTENIO, OPHELIA OTTENIO PROTANO, EDSON PROTANO, 

MAURINA MALTEMPE PROTANO, HELIO PROTANO, APARECIDA MARTINS 

DE AGUIAR, JOSE CARLOS PROTANO, ANTONIA CARDOSO DOS REIS 

PROTANO, CLAUDIO BENTO DE ALMEIDA, SUELI PROTANO DE ALMEIDA, 

PAULO FATOBENE, REGINA DE FATIMA PROTANO FATOBENE, SERGIO 

PROTANO, ROSANGELA CUBA PROTANO, ALBERTO MESQUINI, MARLY 

AMELIA MESQUINI, MILTON CESAR MESQUINI, MARCIA MORESCHI 

MESQUINI, WILSON DUMAS NEVES, DORACY TEREZINHA HOTTENIO 

NEVES, WALDEMAR MESQUINI, MARIA OTENIO MESQUINI, ANDRE 

DOMINGOS MESCHINI, ADELIA OTENIO MESCHINI, GILBERTO LUIZ 

MOSSATO, REGINA DO CARMO OTTENIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AMABILE SIMMI GIRELLI, LEONARDO 

SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON MARTINS MOLINA - 

OAB:10331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE SILVA MORANDI - 

OAB:15961, MILENA RODRIGUES DA SILVA LANZARINI - OAB:15446

 Defiro o pedido Ref:36 em seus termos. Intimem-se as partes para que 

informem as provas que pretendem produzir em AIJ, em especial prova 

testemunhal, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25108 Nr: 1344-78.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKAS, MADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Aparecida Flores - 

OAB:3.111

 Vista ao MPMT para que requeira o que lhe for de direito, no prazo de 

10(dez) dias.

Cumpra-se, servindo como MANDATO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA/ 

OFÍCIO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25108 Nr: 1344-78.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKAS, MADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Aparecida Flores - 

OAB:3.111

 Vistos etc.

Na petição retro a própria parte exequente noticia que o débito fora 

quitado integralmente.

 O NCPC prevê o que segue:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

Diante do exposto, declaro EXTINTA a presente EXECUÇÃO em razão do 

pagamento, nos termos do art. 924, inciso II do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios. Ciência ao 

MPMT.Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 8010407-78.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ATUAL COMERCIO E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICA LTDA - ME (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE GARBIN DA SILVA (DEPRECADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010407-78.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); DEPRECANTE: ATUAL 

COMERCIO E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA LTDA - ME DEPRECADO: IVETE GARBIN DA SILVA 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 8992541.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010438-98.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS RODAR LTDA - EPP - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DA ROSA CARDOSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010438-98.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); EXEQUENTE: DISTRIBUIDOR 

DE AUTO PECAS RODAR LTDA - EPP - ME EXECUTADO: ROBSON DA 

ROSA CARDOSO 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 

8992925.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-34.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA TERESINHA FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE MEIRA DE MEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010397-34.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: ENEIDA 

TERESINHA FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: ATAIDE MEIRA 

DE MEIRA Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Homologo por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre 

as partes. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre 

as partes, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015. Sem custas, taxas e honorários 

advocatícios nos termos dos arts. 54 e 55 da lei 9.099/95. Tendo em vista 

a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde já. Nada mais 

sendo requerido no prazo legal, arquivem os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo. P.R.I.C. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-82.2018.8.11.0100

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:

MARLON DIONNES DREWLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000057-82.2018.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: DOMICIANO 

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: 

MARLON DIONNES DREWLO PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos autos, 

depreende-se que a parte promovente foi intimada em audiência a 

apresentar endereço atualizado da parte promovida, mantendo-se inerte, 

conforme certidão no evento n. 16623833, não havendo qualquer 

manifestação nos autos. Diante do exposto, considerando que a parte 

interessada não promoveu ato que lhe competia, em face da sua inércia, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 1 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010442-38.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA BATISTA DE MENEZES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO)

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRIDI MAIARA CANDIDA PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010442-38.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: ROSALINA 

BATISTA DE MENEZES - ME REQUERIDO: INGRIDI MAIARA CANDIDA 

PEREIRA Vistos etc. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Após 

detida análise dos autos, verifico que o presente caso independe da 

produção de novas provas e que a parte requerida faltou à audiência de 

conciliação designada. Assim sendo, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, incisos I e II do NCPC, mormente porque a 

parte requerida é revel e os documentos acostados na inicial corroboram 

as alegações da parte requerente. Neste contexto, oportuno citar os 

Enunciados n. 20 e 78, ambos do FONAJE, "in verbis": Enunciado 20: O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Enunciado 78: O 

oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento 

pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia. Calha à fiveleta o 

entendimento jurisprudencial que decidiu no mesmo sentido, vejamos: 

Audiência. Comparecimento pessoal. Inocorrência Irrelevância de ter a 

recorrida contestado a ação e a procuração conter poderes, inclusive, 

para depoimento pessoal Fatos que não satisfazem a exigência legal do 

comparecimento pessoal Revelia decretada. (RJE, vol. 1/359, Fiuza 

Editores, Primeiro Colégio Recursal, Proc. n.º 1.419, j. 27.6.95, Rel. Oscar 

Bittencourt). (grifo nosso) Nesse ponto, os arts. 20 e 23 da Lei 9.099/95, 

assim preconizam: Art.20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz. Art.23 Não comparecendo o demandado, o 
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juiz togado proferirá sentença. No mesmo sentido, os professores JOEL 

DIAS FIGUEIRA JUNIOR e MAURÍCIO ANTÔNIO RIBEIRO LOPES, em sua 

obra ?Comentários à Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais? (2ª 

ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 213) lecionam que: O ato único a ser 

realizado, denomina-se audiência de conciliação, instrução e julgamento, 

que será dividido em duas etapas: na primeira, o Juiz propõe a conciliação; 

se a tratativa restar-se infrutífera, adentra-se procedimentalmente a 

segunda fase, na qual realizar-se-á a instrução e julgamento final da 

causa, com sentença preferencialmente prolatada oralmente, e, logo a 

seguir, a conclusão dos trabalhos. Estando devidamente comunicado o 

réu da necessidade do seu comparecimento em audiência, inclusive para 

articular defesa, e assim não proceder, será declarado revel, 

reputando-se verdadeiros os fatos alegados na peça inaugural do autor. 

Assim, sem justo motivo, devem ser impostos os efeitos da revelia, forte 

na seguinte jurisprudência: ?REVELIA. AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA ATÉ 

A ABERTURA DA AUDIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 453, § 1O, DO CPC. 

PENA CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO. O réu é convocado, nos 

Juizados Especiais, a comparecer às audiências, sob pena de revelia. 

Para a ausência na audiência, incumbe à parte demonstrar o justo 

impedimento até a sua abertura?. (Turma Recursal de Fernandópolis (SP) - 

ACJ 8/96 - J. 20.11.96 - fonte: Juizados Especiais Cíveis, Ementário de 

Jurisprudências - Ronaldo Frigini) Pois bem. Diante desse quadro, aplicável 

à espécie o art. 344 do NCPC com a presunção de veracidade de todos os 

fatos alegados pela parte requerente. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE com RESOLUÇÃO DE MÉRITO o pleito da parte reclamante, 

nos moldes do art. 487, inciso I, do NCPC, e CONDENO a parte reclamada a 

pagar à parte reclamante a quantia de R$ 2.888,68(Dois Mil e Oitocentos e 

Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos), devidamente corrigida 

com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação ["(...) Os juros 

moratórios, em sede de responsabilidade contratual, fluem a partir da 

citação (...)? (Apelação nº 76537/2012, 6ª Câmara Cível do TJMT, Rel. 

Juracy Persiani. j. 15.05.2013, unânime, DJe 22.05.2013)], bem como 

correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo [(?O termo inicial 

da correção monetária aplicável nos casos de indenização por danos 

materiais conta-se da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula nº 

43/STJ (...)" (AgRg no REsp 1176131/RS; Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira; 

4ª T.; Julg. 21.02.2013, DJe 04.03.2013)] Sem custas, taxas e honorários 

advocatícios nos termos dos arts. 54 e 55 da lei 9.099/95. Nada mais 

sendo requerido no prazo legal, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo. P.R.I.C. 31 de Março de 2017. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito .

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34794 Nr: 429-23.2015.811.0110

 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: LODOVINO FRANCISCO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Declaro encerrada a instrução. 

Mantenham-se os autos em gabinete para prolação de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36528 Nr: 388-22.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DEFENTE, MAURO JUNIOR DEFENTE, MARIO 

DEFENTI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DELATORRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:9373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro a juntada do documento referido 

pela parte autora e homologo a desistência da colheita do depoimento 

pessoal do requerido. Determino que a secretaria fixe o mapa disposto 

entre as folhas 81 e 82, enumerando de forma correta, a fim que o 

documento, inclusive referido durante a inquirição de testemunhas, não 

venha a ser extraviado. Declaro encerrada a instrução. Sai a parte autora 

intimada para apresentar alegações finais no prazo de 15 dias, a seguir 

intime-se a parte requerida para alegações finais no mesmo prazo. Em 

seguida voltem-me conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43030 Nr: 1127-24.2018.811.0110

 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: GHDSC, LUCINEIA MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL SANTOS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo a inicial, uma vez que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA (...)Portanto, defiro a gratuidade da justiça, na 

forma do disposto no artigo 98, do Código Processo Civil. DOS ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS (...)DEFIRO O PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS, que 

fixo no valor de R$ 30% (trinta por cento) do salário mínimo, que, 

atualmente, corresponde ao valor de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis 

reais e vinte centavos) para a mantença da menor, devendo ser 

repassado à genitora do requerente até o dia 10 (dez) de cada mês, 

através de depósito no Banco Bradesco, conta bancária: 0608741-8 

agência 06688 – Titular: Lucineia Moreira da Silva. (...) DA GUARDA 

PROVISÓRIA Quanto ao pedido de guarda provisória, os presentes autos 

não se encontram nutridos com todos os documentos e provas 

necessárias a ensejar o deferimento da guarda provisória. Neste norte, 

determino a realização de Estudo Psicossocial para averiguação do melhor 

interesse da menor em relação à guarda, tanto na residência da genitora, 

quanto na residência do genitor; no prazo de 20 (vinte) dias. AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Considerando a nova sistemática do Código de 

Processo Civil em vigor, que prima pela solução consensual dos conflitos 

(art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo Estado e 

estimulada por Juízes, Advogados, Defensores Públicos e membros do 

Ministério Público, e considerando ainda, o previsto no art. 694 do mesmo 

Diploma, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 25 de SETEMBRO 

de 2.018, às 16h45min(MT), ocasião em que oportunamente se tentará 

uma conciliação amigável. CITAÇÃO DO REQUERIDO O requerido deverá 

ser citado, por carta precatória, no endereço indicado nos autos (fl.4), 

acerca do teor da inicial, devendo estar ciente da data da audiência de 

conciliação, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 

15 (quinze) dias(...) Ciência ao presentante do Ministério Público. Intime-se. 

Cite-se. Cumpra-se(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43035 Nr: 1130-76.2018.811.0110

 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: TCSG, AJSG, TJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo a inicial, uma vez que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA (...) Portanto, defiro a gratuidade da justiça, na 

forma do disposto no artigo 98, do Código Processo Civil. DOS ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS (...)DEFIRO O PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS, que 
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fixo no valor de R$ 30% (trinta por cento) do salário mínimo, que, 

atualmente, corresponde ao valor de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis 

reais e vinte centavos) para a mantença das menores, devendo ser 

repassado à genitora da requerente até o dia 10 (dez) de cada mês. (...) 

DA GUARDA PROVISÓRIA Quanto ao pedido de guarda provisória, os 

presentes autos não se encontram nutridos com todos os documentos e 

provas necessárias a ensejar o deferimento da guarda provisória. Neste 

norte, determino a realização de Estudo Psicossocial para averiguação do 

melhor interesse das menores em relação à guarda, no prazo de 20 (vinte) 

dias. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (...) DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 25 de SETEMBRO de 2.018, às 17h30min(MT), ocasião em que 

oportunamente se tentará uma conciliação amigável. CITAÇÃO DO 

REQUERIDO O requerido deverá ser citado acerca do teor da inicial, 

advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias(...) Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecer na audiência designada (art. 334, § 3º CPC). Não sendo 

celebrado acordo na audiência previamente designada, e em sendo 

apresentada a contestação no prazo legal, dê-se vista à parte autora para 

impugnação em 15 (quinze) dias. O não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes na audiência de conciliação, importará a aplicação de 

multa de 2% sobre o valor da causa (art. 334, § 8º do CPC). Ciência ao 

Ministério Público. Cite-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.: 31338 Nr: 1103-69.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS, EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31332 Nr: 1097-62.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILIA CRISTINA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS, EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31304 Nr: 1069-94.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZINEIDE MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS, EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27834 Nr: 440-57.2012.811.0110

 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: BENEDITO DORNELAS NETO, ADORAMA MENDES 

DORNELAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANATINGA ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Nunes Borges - 

OAB:18239/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Heronydes Batista 

Mello - OAB:14.647

 IMPULSIONO O PRESENTE FEITO, para intimar as partes da designação de 

audiência na Comarca de Iporá-GO, com a finalidade de proceder com o 

oitiva dos autores, sendo que o ato será realizado no dia 25 de setembro 

de 2018, às 13:30 horas (DF) no Fórum da referida Comarca.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92990 Nr: 2296-44.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON VALDIR WERMEIER SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da citação negativa retro.

 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 Interrogatório 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.: 92443 Nr: 1991-60.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. DOS S. PEREIRA MADEIRAS - ME, ALVES 

JUNIOR DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93519 Nr: 80-76.2017.811.0101

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDE APARECIDA DA SILVA, Adilson 

Monsson

 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 a parte exequente para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da citação negativa retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102339 Nr: 1085-02.2018.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Antonio Gallegario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO RODRIGUES DA SILVA, EUCLIDES 

FREESE, JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleverson Leandro Ortega - 

OAB:43249 PR, LEVY DIAS MARQUES - OAB:5828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A

 Ante o exposto, DEFIRO LIMINARMENTE a concessão de MANUTENÇÃO 

DE POSSE do imóvel descrito na inicial em favor do requerente CELSO 

ANTONIO GALLEGARIO, determinando-se a expedição de mandado e 

manutenção de posse a ser cumprido contra o invasor JULIO RODRIGUES 

DA SILVA, e quem estiver esbulhando e/ou turbando a área rural, 

inclusive, com o auxílio da força policial, caso for preciso, devendo ser 

recomendada a máxima cautela no cumprimento da presente ordem.No 

mandado, cientifiquem-se os réus e terceiros encontrados na área sobre 

a proibição de praticar quaisquer outros atos de turbação ou esbulho, sob 

pena de serem condenados ao pagamento de multa diária no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), tudo com fulcro no instituto da astreintes, prevista 

no art. 497 do CPC. Determino que a manutenção seja feita por meio de 

dois Oficiais de Justiça que deverão identificar e qualificar todas as 

pessoas que estão ocupando o imóvel e que lá se encontrem bem como 

sejam cientificados sobre o prazo para oferecer contestação.2. Cumprida 

a liminar, cite-se o Requerido e terceiros esbulhadores para, querendo, 

contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias.Na hipótese do Sr. Oficial 

de Justiça verificar pela ocultação de uma das partes para não ser citado, 

determino, desde já, a citação por hora certa, nos termos dos artigos 252 

e 253 do CPC.3. Por fim, cumpra-se o item “1” da decisão proferida em 

audiência. 4. Intimem-se. 5. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102375 Nr: 1102-38.2018.811.0101

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJQ, MFQV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Citação e Intimação para Audiência, devendo 

para tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do 

TJ/MT (emissão de Guias Online), no valor de R$ 360,00 (trezentos e 

sessenta reais), correspondente ao zoneamento "União do Sul - Centro", 

bem como encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85978 Nr: 579-31.2015.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS MONIQUE DA SILVA, MARCOS JOSÉ 

BETETTI, FÁTIMA CASSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Santos de Carvalho - 

OAB:18026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Vistos.

1. Ante a concordância dos cálculos apresentados pelo Embargante, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado na petição inicial nos seguintes 

termos: Thays Monique da Silva valor R$ 19.438,21; Marcos José Betetti 

valor R$ 19.438,21 e Fátima Cassini valor R$ 36.787,94.

Com relação à atualização após a data da realização do cálculo 

apresentado pelo embargante, saliento que o setor responsável pela 

expedição dos precatórios promove tal atualização.

2. Translade cópia desta decisão e dos cálculos apresentados pela 

embargante para os autos principais e após arquivem-se, com as cautelas 

de estilo.

3. Determino a fim de economia processual, nos termos do artigo 535, § 3º 

do Código de Processo Civil, expeça-se requisição de precatório para 

cada parte Embargada nos autos principais.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94051 Nr: 340-56.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BORELI MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR o 

Requerido a conceder e implantar o benefício de aposentadoria rural por 

idade à parte Autora, no importe de um salário mínimo mensal, na forma do 

artigo 39, inciso I, da Lei n° 8.213/91, desde a data do requerimento 

administrativo (24.10.2016), com os seguintes parâmetros: a) a correção 

monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de 

cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em 

sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou 

o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública; b) juros 

de mora de acordo com manual de cálculos da Justiça Federal.(...) 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cláudia, 02 de agosto de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89197 Nr: 258-59.2016.811.0101

 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): ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMIR MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 15995

 Vistos.

1. Intime-se a parte Requerida para justificar porque constou no CAR área 

de reserva legal equivalente a 0 (zero), eis que embora trata-se de 

propriedade de até 04 (quatro) módulos rurais, o proprietário deve 

demonstrar o passivo ambiental até 2008, situação em que estaria isento 

de reserva legal, ou após 2008, situação em que deve se adequar à 

legislação, conforme pontuou o parquet em sua manifestação. Prazo: 15 

(quinze) dias.

2. Com a manifestação, ao Ministério Público.

3. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102648 Nr: 1221-96.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETERSON VALDEMIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Cássio Costa 

Ourives - OAB:

 Vistos. 1. Tendo em vista que a testemunha encontra-se de férias, 

conforme informado pelo Comando da Polícia Militar, redesigno a presente 

solenidade para o dia 18 de setembro de 2018, às 15:10 horas. 

Requisite-se. Intime-se a defesa, via DJE. Sai o presente intimado.

Juizado Especial e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-58.2017.8.11.0101

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. Por 

outro lado, a parte Requerida acostou aos autos contrato entre a parte 

autora e a empresa cedente, inclusive com cópia dos documentos 

pessoais. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-58.2017.8.11.0101

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, 
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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. Por 

outro lado, a parte Requerida acostou aos autos contrato entre a parte 

autora e a empresa cedente, inclusive com cópia dos documentos 

pessoais. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-43.2017.8.11.0101

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. 1000094-43.2017.811.0101 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 
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momento algum acerca da dívida existente com a empresa cedente. De 

outro lado, a parte Requerida acostou aos autos o contrato da parte 

autora com a empresa cedente, inclusive com documentos pessoais e 

comprovante de endereço, afastando assim a hipótese de ter ocorrido 

fraude. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-43.2017.8.11.0101

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. 1000094-43.2017.811.0101 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. De 

outro lado, a parte Requerida acostou aos autos o contrato da parte 

autora com a empresa cedente, inclusive com documentos pessoais e 

comprovante de endereço, afastando assim a hipótese de ter ocorrido 

fraude. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-28.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)
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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. 1000095-28.2017.811.0101 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. De 

outro lado, a parte Requerida acostou aos autos o contrato da parte 

autora com a empresa cedente, inclusive com documentos pessoais e 

comprovante de endereço, afastando assim a hipótese de ter ocorrido 

fraude. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-06.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

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 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, embora seja 

correntista do banco. 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, sendo que o débito existente originou-se do 

inadimplemento do cartão de crédito, que era utilizado pela parte Autora. 

Compulsando os extratos da fatura do cartão de crédito, denota-se que as 

compras foram inclusive feitas em comércio desta cidade e Comarca, 

afastando assim hipótese de fraude. 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 
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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: 1000091-88.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 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 e faturas da linha telefônica, inclusive com 

histórico de chamadas. 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

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65941 Nr: 1281-96.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mendanha Construtora - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT, Governo do 

Estado de Mato Grosso, Poliana Cristina Guizzardi Pontes, Roseli Maria da 

Cruz, Secretaria de Infra Estrutura do Estado - SINFRA, Banco Família 

Paulista S/A, Zenaide Garbin Miquelin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A/MT, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:OAB/MT 16.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, REGINA COELI PACINI DE MORAES FORJAZ - 

OAB:204475

 Vistos etc.

CERTIFIQUE-SE a Serventia quanto à citação de todos os réus, bem como 

se todos apresentaram contestação no prazo legal.

Após, voltem CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39394 Nr: 2214-45.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): No Limite Madeiras Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Segundo o art. 40, caput, da Lei n. 6.830/80, o juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrado bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição.

Considerando que no caso trazido à baila não foi encontrado o 

devedor/bens sobre os quais possa recair a penhora, SUSPENDO o curso 

da execução fiscal pelo prazo de um ano.

Seguindo a orientação do art. 40, § 1º, da Lei n. 6.830/80, REMETAM-SE 

os autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

Decorrido o prazo de um ano sem que seja localizado o 

devedor/encontrados bens penhoráveis, ARQUIVEM-SE estes autos.

Transcorrido o prazo de cinco anos, contados do arquivamento, volvem 

CONCLUSOS os autos para analisar eventual ocorrência da prescrição 
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intercorrente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 28390 Nr: 219-70.2004.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Astilho Demetrio Urbieta - 

OAB:7717-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a procedência dos embargos do devedor nos autos em 

apenso, às fls. 46/49, e ante o trânsito em julgado, determino o 

ARQUIVAMENTO dos autos com as devidas baixas, haja vista a 

consequente extinção da execução.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38885 Nr: 2102-76.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José do Carmo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 Vistos.

Buscando dar continuidade à instrução processual, DESIGNO a audiência 

para o dia 29 de janeiro de 2019, às 14h00min, ocasião em que será 

realizada a inquirição das testemunhas Miguel Alves Cardoso, Maria 

Oliveira de Jesus, Romildo Carmo de Oliveira, Adilson Bernardes Dutra, 

Hélio Marçal Simão, Marcelo Gomes Bairro, José Osnir do Santos, Vagner 

Gastão Cappelli, Iezo Silas Cappelli, José Batista Lage, João Cândido Vieira 

e Noeli de Fátima Cordeiro, arroladas pelas partes e o interrogar-se-á o 

réu José do Carmo de Oliveira.

Ademais, EXPEÇA-SE carta precatória para a inquirição da testemunha 

Estevão Latwinoski, constando como prazo para cumprimento aquele 

previsto no artigo 1.362 da CNGC, à Comarca de Bandeirantes/PR.

 SOLICITE aos juízos deprecados informações a respeito das missivas 

expedidas para ouvir as testemunhas de fora da terra.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40527 Nr: 101-50.2011.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

CERTIFIQUE-SE acerca do trânsito em julgado e arquive-se.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33664 Nr: 2120-68.2007.811.0105

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inácio Lula Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinete Ferreira Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Astilho Demetrio Urbieta - 

OAB:7717-B

 Vistos.

Considerando a procedência dos embargos do devedor nos autos em 

apenso, às fls. 46/49, e ante o trânsito em julgado, determino o 

ARQUIVAMENTO dos autos com as devidas baixas, haja vista a 

consequente extinção da execução.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64334 Nr: 1738-65.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência para o dia 13 de dezembro de 2018, às 15h00min.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37164 Nr: 784-58.2009.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Caetano, Maria Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Instituto Nacional de Seguro Social apresentou Impugnação ao 

cumprimento de sentença alegando excesso na execução, conforme 

cálculos apresentados às fls. 125/127.

Instado a se manifestar o exequente concordou com os cálculos 

apresentados pelo executado (fls. 131).

É o relato do necessário.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada.

Julgo antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito em razão de não haver necessidade de produção de outras 

provas, na forma do art. 355, inciso I, do CP.

Inexistem questões preliminares ou prejudiciais que obstruam a análise do 

mérito da presente demanda.

Tendo em vista a concordância do exequente quanto ao cálculo 

apresentado, a procedência do pedido é a medida que impõe no caso em 

apreço.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculoapresentadopelo INSS (fls. 

125/127), para decotar o excesso no valor de execução, conforme fls. 

127-V/130-v.

Fixo honorários advocatícios em favor do executadono mínimo legal.

Custas pelo exequente.

PROCEDA-SE com a atualização da classe processual, uma vez que o 

feito tramita como cumprimento de sentença.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39310 Nr: 2184-10.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. Peças e Serviços Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Segundo o art. 40, caput, da Lei n. 6.830/80, o juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrado bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 
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prazo de prescrição.

Considerando que no caso trazido à baila não foi encontrado o 

devedor/bens sobre os quais possa recair a penhora, SUSPENDO o curso 

da execução fiscal pelo prazo de um ano.

Seguindo a orientação do art. 40, § 1º, da Lei n. 6.830/80, REMETAM-SE 

os autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

Decorrido o prazo de um ano sem que seja localizado o 

devedor/encontrados bens penhoráveis, ARQUIVEM-SE estes autos.

Transcorrido o prazo de cinco anos, contados do arquivamento, volvem 

CONCLUSOS os autos para analisar eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34163 Nr: 139-67.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Peixoto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INTIME-SE pessoalmente o autor, para impulsionar o feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41489 Nr: 2006-27.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcendino José Pedrosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Segundo o art. 40, caput, da Lei n. 6.830/80, o juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrado bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição.

Considerando que no caso trazido à baila não foi encontrado o 

devedor/bens sobre os quais possa recair a penhora, SUSPENDO o curso 

da execução fiscal pelo prazo de um ano.

Seguindo a orientação do art. 40, § 1º, da Lei n. 6.830/80, REMETAM-SE 

os autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

Decorrido o prazo de um ano sem que seja localizado o 

devedor/encontrados bens penhoráveis, ARQUIVEM-SE estes autos.

Transcorrido o prazo de cinco anos, contados do arquivamento, volvem 

CONCLUSOS os autos para analisar eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64281 Nr: 1684-02.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequias Pereira da Silva, Flávio Alberto Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência para o dia 13 de dezembro de 2018, às 14h00min.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61221 Nr: 3167-72.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Impertec Impermeabilizações e Construções 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Segundo o art. 40, caput, da Lei n. 6.830/80, o juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrado bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição.

Considerando que no caso trazido à baila não foi encontrado o 

devedor/bens sobre os quais possa recair a penhora, SUSPENDO o curso 

da execução fiscal pelo prazo de um ano.

Seguindo a orientação do art. 40, § 1º, da Lei n. 6.830/80, REMETAM-SE 

os autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

Decorrido o prazo de um ano sem que seja localizado o 

devedor/encontrados bens penhoráveis, ARQUIVEM-SE estes autos.

Transcorrido o prazo de cinco anos, contados do arquivamento, volvem 

CONCLUSOS os autos para analisar eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39301 Nr: 2175-48.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderly Alcântara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Segundo o art. 40, caput, da Lei n. 6.830/80, o juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrado bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição.

Considerando que no caso trazido à baila não foi encontrado o 

devedor/bens sobre os quais possa recair a penhora, SUSPENDO o curso 

da execução fiscal pelo prazo de um ano.

Seguindo a orientação do art. 40, § 1º, da Lei n. 6.830/80, REMETAM-SE 

os autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

Decorrido o prazo de um ano sem que seja localizado o 

devedor/encontrados bens penhoráveis, ARQUIVEM-SE estes autos.

Transcorrido o prazo de cinco anos, contados do arquivamento, volvem 

CONCLUSOS os autos para analisar eventual ocorrência da prescrição 

intercorrente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40057 Nr: 1499-66.2010.811.0105

 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: MPDEDMG, EGRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de INQUÉRITO POLICIAL instaurado para apurar a suposta 

ocorrência de crime nesta Comarca.

Em sua derradeira manifestação, o parquet pugnou pelo arquivamento do 

feito, uma vez que entendeu não estar presente a justa causa para o 

oferecimento da denúncia.
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É o relato do necessário.

FUNDAMENTO.

ACOLHO como razão de decidir a fundamentação utilizada pelo Ilustre 

Representante do Ministério Público no parecer retro, em razão do que 

DETERMINO o ARQUIVAMENTO destes AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL, 

com a ressalvado disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal, 

devendo a serventia proceder às necessárias anotações e 

comunicações.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78247 Nr: 1303-52.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

José Coelho da Costa - OAB:13438-A MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc. Haja vista a 

necessidade de reavaliar a prisão preventiva do réu, vislumbro que não há 

fato novo a ensejar a revogação ou concessão de liberdade provisória. 

Insta salientar que em duas ocasiões a audiência foi redesignada em 

razão da ausência – ainda que justificada - da defesa. Inclusive, tornou-se 

necessária a nomeação de defensor dativo para patrocinar o interesse do 

réu. Destarte, MANTENHO, pelos seus próprios fundamentos, a decisão 

que decretou a prisão preventiva de CICERO MANOEL VENTURA. 

Ademais, visando prosseguir com a instrução processual, designo o dia 

06 agosto de 2018, às 17h00min, SOLICITE-SE aos Juízos deprecados 

informação acerca do cumprimento das missivas expedidas para ouvir as 

testemunhas de fora da terra e interrogar o réu (este foi transferido para a 

Comarca de Colniza-MT há poucos dias e afirma ter sido interrogado por 

estes fatos na Comarca de Aripuanã. INTIME-SE a psicóloga do Juízo para 

proceder com o depoimento especial da vítima.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75805 Nr: 2925-06.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Elias Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 Processo n.º 2925-06.2016.8.11.0105 – Código: 75805

Vistos;

Os autos vieram conclusos em razão da determinação encaminhada pela 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso no Ofício Circular n.º 

10/2018/GAB/J-Aux.

Cuida-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face de JOSÉ ELIAS FRANCISCO.

Perfilhando detidamente os autos verifica-se que não há nenhuma notícia 

de fato que enseje a revogação da prisão preventiva, bem como ainda se 

fazem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar 

constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, ante a satisfação dos requisitos autorizadores, a prisão 

preventiva deve persistir.

Impulsionando o feito, DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo 

deprecado solicitando informações acerca do cumprimento da missiva 

expedida na movimentação de Ref: 122, consignando que o ato deprecado 

tramita na Comarca de Juína-MT com a numeração única 

2967-33.2018.811.0025 (Código: 139324).

Ante o teor da certidão de Ref: 114, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério 

Público para se manifestar quanto a oitiva da testemunha Atair Marcelino 

da Silva.

No que tange às testemunhas Denildo Gonçalves Alvarenga e Marilza 

Seglia, DESIGNO audiência de instrutória para suas inquirições no dia 24 

de setembro de 2018, às 14h00min.

Insta frisar, que a testemunha Marilza Seglia deverá ser conduzida 

coercitivamente à solenidade, haja vista que embora intimada, consoante 

certidão de Ref: 114, não se fez presente no ato.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, mormente o 

presente feito tramitar com a urgência réu preso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colniza-MT, 01 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77911 Nr: 2001-29.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sturaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/O, Daniel de Souza Teixeira - OAB:20617-B - MT

 Vistos;

Os autos vieram conclusos em razão da determinação encaminhada pela 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso no Ofício Circular n.º 

10/2018/GAB/J-Aux.

Cuida-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face de PAULO STURARO.

Perfilhando detidamente os autos verifica-se que não há nenhuma notícia 

de fato que enseje a revogação da prisão preventiva, bem como ainda se 

fazem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar 

constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, ante a presença dos requisitos autorizadores, a prisão 

preventiva deve persistir.

Impulsionando o feito, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença de 

pronúncia lançada na movimentação de Ref: 245.

Se transitado em julgado, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Publico, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o rol de testemunhas que 

irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), e para que junte 

provas e requeira diligencias que julgar pertinentes, tudo em conformidade 

com o artigo 422 do Código de Processo Penal.

Após a manifestação ministerial, INTIME-SE a defesa do pronunciado para 

o mesmo desiderato, inclusive para, se entender o caso, reiterar a petição 

de Ref: 263.

Empós, tornem-me os autos CONCLUSOS para designação de Sessão 

Plenária.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, mormente o 

presente feito tramitar com a urgência réu preso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87224 Nr: 1075-43.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PEREIRA DA SILVA, JOSCHUA ALVES 

DA SILVA, SIDEVALDO VALÉRIO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT, Robson Medeiros - OAB:6395/B, 

WELITON DE ALMEIDA SANTOS - OAB:20.883/O

 Processo n.º 1075-43.2018.8.11.0105 – Código: 87224

Vistos;

Os autos vieram conclusos em razão da determinação encaminhada pela 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso no Ofício Circular n.º 

10/2018/GAB/J-Aux.

Cuida-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face de JOSCHUA ALVES DA SILVA, SIDEVALDO 

VALÉRIO FERREIRA DOS SANTOS e ANDRÉ PEREIRA DA SILVA.

Perfilhando detidamente os autos verifica-se que não há nenhuma notícia 

de fato que enseje a revogação da prisão preventiva, bem como ainda se 

fazem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar 

constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, ante a satisfação dos requisitos autorizadores, a prisão 

preventiva deve persistir.

Impulsionando o feito, DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo 

deprecado solicitando informações acerca do cumprimento da missiva 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 434 de 571



expedida na movimentação de Ref: 76.

Ante o teor da certidão de Ref: 114, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério 

Público para se manifestar quanto a oitiva da testemunha Atair Marcelino 

da Silva.

No mais, reitere o ofício expedido na movimentação de Ref: 6, 

consignando que a juntada do laudo definitivo da substância entorpecente 

deve ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de incorrer no 

crime de desobediência.

Com o retorno das missivas devidamente cumpridas, DÊ-SE vistas dos 

autos às partes para, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

apresentarem alegações finais, a começar pela acusação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, mormente 

o presente feito tramitar com a urgência réu preso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colniza-MT, 01 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65166 Nr: 588-15.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVAB, RAB, RCAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

CUMPRA-SE sentença retro.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63636 Nr: 1043-14.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de 

mérito. CONDENO a parte autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no mínimo legal, bem como das custas 

processuais, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC. Transitada em 

julgado a sentença, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de estilo. P. R. I. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 72310 Nr: 905-42.2016.811.0105

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NERES FONSECA, MARIA PEREIRA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Huenderson Luiz França dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARIA DE ALMEIDA 

GRABNER - OAB:11455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Vistos etc.

 Especifiquem as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas que 

efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já constante 

dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, 

necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66534 Nr: 1707-11.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Wisch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “I – “Vistos etc. Cumpra-se 

conforme o encetado pelo Ministério Público, oficiando-se à APAE e à 

Delegacia de Polícia, para que fiscalize e comunique a este juízo sobre o 

cumprimento. Expeça-se o necessário. Cumpra-se expedindo o 

necessário. II – Às providências.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33406 Nr: 1910-17.2007.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OSO, MFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdO, LRSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Junior Aparecido Pereira - 

OAB:11.736/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de guarda entre as partes em epígrafe.

Aportou aos autos que a parte autora e sua neta atualmente estão 

domiciliadas na Rua Trinta e Quatro, casa 01, Vila Horizonte, CEP: 

78300-000, Tangará da Serra/MT.

O parquet pugnou pela remessa dos autos à comarca em que atualmente 

está domiciliada a parte autora, em homenagem ao princípio da primazia do 

melhor interesse da criança/adolescente.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Com efeito, o art. 43 do CPC prevê a perpetuatio jurisdictionis, regra 

segundo a qual a competência, uma vez fixada, não será mais alterada 

independentemente de alteração por causa superveniente do estado de 

fato ou de direito.

Trata-se de norma jurídica cujo escopo é conferir estabilidade ao 

processo.

Cumpre salientar que segundo a jurisprudência “nos processos que 

envolvem interesses de menores, as medidas devem ser tomadas no 

interesse desses, o qual deve prevalecer diante de quaisquer questões 

(STJ 2º S, CC n. 114.782/RS, Rel. Min Nancy Andrighi)”.

Destarte, nas ações que envolverem interesses de criança/adolescente, 

como o caso em voga, desde que não haja objetivos escusos por 

qualquer das partes, a alteração superveniente do domicílio do 

responsável pelo autor excepciona a regra da perpetuatis jurisdictionis, 

haja vista ser a solução que melhor satisfaz o pleno acesso à justiça.

Ante o exposto, DECLINO da competência para o Juízo do domicílio da 

criança/adolescente.

REMETAM-SE os autos para o Juízo de Tangará da Serra/MT.

PROCEDA-SE com as baixas e anotações de estilo.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65998 Nr: 1331-25.2014.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Rondonia - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78109 Nr: 1208-22.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 PEÇA COLUMBIA, Jaqueline Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:20.854 B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 Impulsiono o feito, nos termos da legislação em vigor, para intimar a parte 

Reconvinte para se manifestar acerca da decisão de ref: 34, nos prazo 

legal.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34796 Nr: 993-61.2008.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo do Rego Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Afonso Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT, Sidnei Dal Moro - OAB:8607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cumprimento da 

decisão de fls. 37/38, manifestar requerendo em termos de efetivo 

prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37058 Nr: 390-51.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Pereira Catanossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rogério de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT, Sávio Ricardo Cantadori Copetti - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscilla Pesarini Pereira - 

OAB:9018/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca do teor da decisão 

de f. 60, a fim de que se manifeste sobre a subsistência da demanda e a 

necessidade de prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62849 Nr: 241-16.2013.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MXDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os autos para intimar as partes acerca do teor da decisão de 

fls. 33/34.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37971 Nr: 1652-36.2009.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilene Santos Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina de Almeida Batistuci - 

OAB:178.033, Paula Rodrigues da Silva - OAB:221271/SP

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os autos para intimar as partes acerca do teor da decisão de 

fls. 102/103.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34600 Nr: 1594-38.2006.811.0105

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Roberto Garcia do Valle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. A. Veículos Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cesar do Valle Vieira 

Machado - OAB:10.193-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT, Welinton André Vazarin Vigil - 

OAB:11.542-A/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os autos para intimar a parte embargada para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

determinado à f. 27.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78109 Nr: 1208-22.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 PEÇA COLUMBIA, Jaqueline Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:20.854 B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 Vistos.

 Intime-se a parte reconvinte a fim de que se manifeste no prazo legal 

acerca da contestação.

 No tocante ao pedido de tutela de urgência, mantenho seu indeferimento 

pelos seus próprios fundamentos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62849 Nr: 241-16.2013.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MXDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT
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 Vistos em correição.

 Especifiquem as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas que 

efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já constante 

dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, 

necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37971 Nr: 1652-36.2009.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilene Santos Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina de Almeida Batistuci - 

OAB:178.033, Paula Rodrigues da Silva - OAB:221271/SP

 Vistos em correição.

 Especifiquem as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas que 

efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já constante 

dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, 

necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34571 Nr: 770-11.2008.811.0105

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo do Rego Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Afonso Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT, Sidnei Dal Moro - OAB:8607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o autor para que dê prosseguimento ao feito, manifestando 

acerca das fls. 60/61.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34794 Nr: 991-91.2008.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josuel Moreira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Afonso Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT, Sidnei Dal Moro - OAB:8607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o exeqüente para que dê prosseguimento ao feito.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37532 Nr: 1132-76.2009.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Organização Comercial e Imobiliária Trivelatto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Vieira dos Santos, Rodamere Leite, 

Paulo Tarnoschi, Rosângela Carvalho Henrique Tarnoschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Coninck - OAB:1702/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Godoy - 

OAB:87101/SP, FABER VIEGAS - OAB:2105-A/MT, LUCIANA TENUTA 

PORTELA - OAB:10228, LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - OAB:8340, RÚBIA 

VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5255

 Vistos em correição.

 Especifiquem as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas que 

efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já constante 

dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, 

necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61674 Nr: 65-55.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE FERNANDES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 
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OAB:9.074-A/MT

 Com respostas do Infojud e Bacenjud, deve-se expedir Precatória para 

oitiva da vítima, todas para Santa Catarina (Criciúma), conforme 

documentos ora anexados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79366 Nr: 602-75.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 A resposta quanto à testemunha Gessica foi negativa.

Assim:

1.EXPEDIR PRECATÓRIA para as oitivas da vítima (Comodoro, conforme 

endereço indicado na ata de audiência) e das testemunhas Jéssica e 

Rosimeire (mesmo endereço do acusado).

 2.Vistas ao Ministério Público e à Defesa para ciência quanto ao 

não-encontro em relação ao endereço de Géssica;

3.Após devolução das Precatórias, vistas para alegações finais;

4.Após ou com algum requerimento, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69159 Nr: 923-81.2016.811.0099

 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: JDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:23691/O

 Defere-se a gratuidade judiciária em relação ao requerido.

Embora conclusos, nota-se que deve o Ministério Público se manfiestar, já 

que há interesse de menores.

Não obstante, não se pode deixar para depois a possibilidade de ser 

realizado Estudo Psicossocial solicitado pelo requerido/reconvinte.

Assim:

1.Nos moldes da decisão anterior, SOLICITAR à Equipe Interdisciplinar 

(com apoio do Município respectivo, se necessário) a realização de Estudo 

na residência da requerente;

2.Independente do item 1 , vistas ao Ministério Público para se manifestar;

3.Após, conclusos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70114 Nr: 1533-49.2016.811.0099

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SMLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANDRA MÁRCIA LANDIM RIEDEL, Cpf: 

04316767984, Rg: 8.660.233-4, Filiação: João Ademar Riedel e Perina 

Dutra Landim, data de nascimento: 07/06/1982, brasileiro(a), natural de 

Toledo-PR, solteiro(a), atendente, Telefone 66 98452-0528 e atualmente 

em local incerto e não sabido RENATO VAZ PINHEIRO, Cpf: 03430343100, 

Rg: 2025520-9, Filiação: Malvina Vaz Pinheiro, brasileiro(a), 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. INTIMAÇÃO DAS PARTES NOS TERMOS DA DECISÃO 

ABAIXO 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.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 estilo.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, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 01 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70587 Nr: 1865-16.2016.811.0099

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LSADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LITIANE SARA ALTISSIMO DOS 

SANTOS, Cpf: 02584560194, Rg: 20919468, Filiação: Sirlei Dolores 

Altissimo dos Santos e Nairo Blademir Machado dos Santos, data de 

nascimento: 04/12/1986, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, convivente, 

repositora e atualmente em local incerto e não sabido DIEGO CUSTODIO DE 

FREITAS, Cpf: 01760899186, Rg: 15713890, Filiação: Maria Aparecida 

Custódio de Freitas e Dilermando de Freitas, data de nascimento: 

08/02/1986, brasileiro(a), natural de Peixoto de Azevedo-MT. 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. INTIMAÇÃO DAS PARTES NOS TERMOS DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA..

Sentença: Ante o exposto, REVOGAM-SE as medidas protetivas 

determinadas nos autos, JULGANDO-SE EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 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 estilo.SERVE o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 01 de agosto 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.: 82451 Nr: 2597-26.2018.811.0099

 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: FRANCISCO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE, neste momento, a concessão de tutela de 

urgência em caráter antecipado.Superado o ponto, de rigor a tramitação 

do processo.Oportuno consignar, também, que não se marcará audiência 

de audiência de conciliação, isso por causa de sua inviabilidade, já que a 

Procuradoria, como se depreende da praxe, não se faz presente. Não 

obstante, nada impede que audiência de conciliação seja marcada a 

pedido do requerente e/ou do requerido. Assim, à SECRETARIA 

para:1.Citar o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, isso para 

contestar o contido na Inicial, conferindo-se o prazo de 30 (trinta) dias 

(arts. 335 e 183, ambos do CPC), consignando-se a advertência aludida 
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pelo art. 344 do CPC, devendo ser observado o termo de Convênio firmado 

entre o TJMT e a Procuradoria Geral Federal;2.Após, à parte-autora para 

impugnação (se houver resposta com contestação) ou para especificar 

provas (se ocorrer a revelia);3.Após, conclusos.Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82437 Nr: 2585-12.2018.811.0099

 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: MARIA BORGES DE CARVALHO OCAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE, neste momento, a concessão de tutela de 

urgência em caráter antecipado.Superado o ponto, de rigor a tramitação 

do processo.Oportuno consignar, também, que não se marcará audiência 

de audiência de conciliação, isso por causa de sua inviabilidade, já que a 

Procuradoria, como se depreende da praxe, não se faz presente. Não 

obstante, nada impede que audiência de conciliação seja marcada a 

pedido do requerente e/ou do requerido. Assim, à SECRETARIA 

para:1.Citar o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, isso para 

contestar o contido na Inicial, conferindo-se o prazo de 30 (trinta) dias 

(arts. 335 e 183, ambos do CPC), consignando-se a advertência aludida 

pelo art. 344 do CPC, devendo ser observado o termo de Convênio firmado 

entre o TJMT e a Procuradoria Geral Federal;2.Após, à parte-autora para 

impugnação (se houver resposta com contestação) ou para especificar 

provas (se ocorrer a revelia);3.Após, conclusos.Intimar. Cumprir.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47265 Nr: 1025-70.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Almeida Tristão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 

432)

O(A) Doutor(a) Alcindo Peres da Rosa, Juiz(a) de Direito em Substituição 

Legal e Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Dom Aquino - MT, na 

forma da lei, etc.

 F A Z S A B E R , a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri, na Primeira sessão ordinária, designada, com início previsto para o 

dia 06/09/2018 às 08:00 horas, é a seguinte, ficando, contudo, sujeita a 

modificações posteriores em virtude de outros feitos que fiquem 

concluídos para o julgamento:

 DATA DADOS DO PROCESSO

06.09.2018 Autos nº 1025-70.2017.811.0034 (Código: 47265) – Réu: 

Robson Almeida Tristão, pela prática do crime descrito no artigo 217-A c.c 

art. 226, II, c.c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Eu, Erick Leite Ferreira, que o digitei.

Dom Aquino - MT, 09 de maio de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz(a) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47265 Nr: 1025-70.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Almeida Tristão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

O(A) Doutor(a) Alcindo Peres da Rosa Juiz(a) de Direito em Substituição 

Legal e Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Dom Aquino - MT, na 

forma da lei etc.

 F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes na primeira sessão ordinária do Tribunal do Júri 

desta Comarca, designado, com início previsto para o dia 06/09/2018 às 

08:00 horas, ficando pelo presente edital convocados a comparecer na 

referida data e horário, ao Plenário situado no Edifício do Fórum local, ao 

final indicado.

1. Zeile Pereira Borges - Professora

2. Maria Rita da Silva - Professora

3. Fábio da Silva Borges - Auxiliar de escritório

4. Vanderlene de Senna - Autônoma

5. Joquelina Pereira Leite Batista - Professora Aposentada

6. Pedra Maria Pereira da Costa - Funcionária Pública

7. Maria Conceição Alves Costa - Professora Aposentada

8. Maria Aparecida Ferreira Gandes - Funcionária Pública

9. Donizete Dias Dourado - Lavrador

10. Jussara Costa de Sales - Funcionária Pública

11. Luiz Relbe Rodrigues - Autônomo

12. Luciene Santana do Monte - Agente de Administração Pública

13. Ivone Alves Diniz - Instrutora Auto Escola

14. Anselmo Ferreira de Souza - Funcionário Público

15. Auro José de Souza - Vendedor

16. Leiliane Ferreira de Souza - Comerciante

17. Leiliane do Nascimento - Assistente de Atendimento

18. Flávio Alves Gonçalves - Motorista

19. Joeny Ribeiro da Silva - Professora

20. Donizete Ferreira da Cruz - Auxiliar de Farmácia

21. Carlos Antunes Souza de Oliveira - Funileiro

22. Maria de Lourdes Oliveira - Professora Aposentada

23. Lourivaldo dos Reis Lima - Agente de Saúde

24. Danila Moraes Silva Souza - Funcionária Pública

25. Luciney Fernanda da Silva - Professora

 SUPLENTES:

1. Eduardo Gomes Lacerda – Funcionário Público

2. Sirlene Vieira de Jesus - Contadora

3. Adelalícia Amorim dos Santos – Professora Aposentada

4. Joá Carvalho Barbosa - Comerciante

5. Marcos Rogério Leopoldino Santos – Comerciante

 Eu, Erick Leite Ferreira , que o digitei.

Dom Aquino - MT, 31 de julho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz (a) PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 55625 Nr: 1307-74.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Tomaz Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIRO ANTONIO PINHEIRO 

DA SILVA - OAB:9331/O

 Vistos.(...).3. Por fim, verifico dos autos que a defesa do recuperando 

requer a retificação do cálculo de pena de Ref. 13, ao fundamento de que 

o apenado deve cumprir primeiro a pena de 10 anos e 01 mês em regime 

fechado e depois à pena de 02anos em regime aberto.Sobre o assunto a 

Lei de Execução Penal preceitua o seguinte, verbis: (...)O processo de 

unificação das penas é a transformação de dois ou mais títulos executivos 

em um só, originando em uma nova pena e, consequentemente, na 

determinação de um regime prisional adequado à carga penal. Além do 

mais, com a unificação ou a soma das penas, abandona-se a execução 

singular e passa-se a execução coletiva, determinando-se a quantidade 

da pena privativa de liberdade e também o regime de cumprimento.Ocorre 

a formação de título executivo sucessivo às condenações individuais e 

por isso o termo inicial para contagem do prazo para concessão do 
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benefício da progressão do regime prisional não pode ser anterior a 

formação deste título.Nesse diapasão: “(...) A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido de que a contagem do prazo para a concessão de 

eventuais benefícios da execução é interrompida e passa a ter por 

parâmetro a pena unificada. (...)”. (STJ, HC 95669/RJ - 2007/0284951-9, 

Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 28/05/2008, T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2008).Por derradeiro, na 

unificação das penas, não se pode olvidar que, além de ser realizado o 

abatimento do tempo de pena cumprido, detraído ou remido, deve se fazer 

nova avaliação dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, agora 

atentando, havendo, a conduta do apenado durante a pena em execução, 

para fixação do regime prisional, dentro dos limites do art. 111 da LEP. 4. 

Pelo exposto, HOMOLOGO o cálculo de pena de Ref. 13.5. Notifique-se o 

Ministério Público.6. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70138 Nr: 368-24.2012.811.0093

 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): Wilson Rogerio Domingues & Cia. Ltda. M.E, 

Wilson Rogério Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 

8.184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar os senhores doutores advogados Renato 

Chagas Correa da Silva (OAB/MT 8.184-A) e Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins (OAB/MT 13.994-A) para que regularizem a representação 

processual, visto não ter sido juntado aos autos instrumento de 

procuração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84364 Nr: 1354-65.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA MARIA WEISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON PAULO FINK - 

OAB:PR/43.053, RAQUEL LAURIANO RODRIGUES FINK - OAB:PR/33.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das cartas precatórias 

expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84181 Nr: 1240-29.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKS FABRICIO TELES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CAMURÇA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO NIKEL - OAB:PR/51.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das cartas precatórias 

expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77864 Nr: 1119-69.2016.811.0093

 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 ARTHUR GELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENT GOMES DE ALCANTARA, GERSON 

GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17596/O, JIANCARLO LEOBET - OAB:OAB/MT 10.718, RUI 

HEEMANN JUNIOR - OAB:15326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 Impulsiono os autos para intimar o Sr. Alcir Fernando Cesa advogado, 

para devolução dos auto à secretaria, no prazo de 3 dias de acordo com o 

CPC 234 § 4, visto que o processo se encontra com carga com este 

desde o dia 28/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83162 Nr: 596-86.2018.811.0093

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de fls. 26, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para requerer o que lhe for de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44527 Nr: 1363-81.2005.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON VALDOMIRO AMADO, GIOVANI 

AMADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Lermen Bedin - 

OAB:10937/MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A/MT, JEAN 

CARLOS ROVARIS - OAB:12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data cadastrei os Advogados Jean Carlos Rovaris e 

Adriana Lermen Bedin, no sistema Apolo, motivo porque impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, para que, querendo, no prazo legal, 

apresente resposta referente à certidão de 27/03/2018 "Diante da juntada 

de informações processuais procedente da Comarca Maravilha/SC, 

acerca da Carta precatória encaminhada a aquela, impulsiono os autos 

para intimar a parte autora a fim de que seja esclarecida os itens: "A quem 

deve ser entregue o bem penhorado", e para "efetuar o pagamento das 

diligencias naquela comarca".

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 09/2018/DF

Excelentíssimo Senhor Diego Hartmann, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Guarantã do Norte, no uso de suas atribuições, na forma da 

Lei, etc.

RESOLVE:

TORNAR PÚBLICA a todos aos candidatos inscritos e deferidos no 

Processo Seletivo para o credenciamento de Conciliador do Juizado 

Especial Cível e Criminal da Comarca de Guarantã do Norte/MT, os 

candidatos aprovados e suas notas na prova objetiva e subjetiva:

 1- ZAINNI MICHENKO, (92, 80) Nota Final: 86.

 2- FRANCISCA ALLINY AQUINO RIBEIRO, (76, 90) Nota Final: 83.

 3- RAUL PASI DALMUT, (70, 80) Nota Final: 75.

 4- FERNANDA DOMINSCHEK HARTMANN, (68, 80) Nota Final: 74.

 5- EDSON DOMINGUES, (64, 80) Nota Final: 72.

 6- SOLANGE BIESEK EBARLE, (64, 7,5) Nota Final: 69,5.
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 7- JANILSE PAGNO, (52, 50) Nota Final:51.

 8- CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO, (44, 50) Nota 

Final: 47.

Conforme o edital, na prova objetiva todas as questões terão o mesmo 

valor, sendo atribuída nota de 0 a 100 pontos. Cada acerto vezes 2 pontos 

para o total de 100 pontos. A nota final foi apurada pela média da nota 

objetiva e subjetiva.

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

edital, que será publicado na forma da Lei, correndo os prazos para os 

respectivos recursos.

Guarantã do Norte/MT, 31 de julho de 2018.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito e Diretor do Foro

  

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41879 Nr: 1259-97.2011.811.0087

 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: JORGE GONÇALVES ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminhar o processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87519 Nr: 808-67.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 Intimação do procurador do réu para comprovar o pagamento das 

parcelas em atraso sob pena de revogação do beneficio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41826 Nr: 1206-19.2011.811.0087

 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: Pedro Inácio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminhar o processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94619 Nr: 2074-55.2015.811.0087

 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: Gilvane Costa Bohry

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminhar o processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94622 Nr: 2077-10.2015.811.0087

 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: Lucia Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminhar o processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94319 Nr: 1883-10.2015.811.0087

 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: Martinho Philippsen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminhar o processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94156 Nr: 1771-41.2015.811.0087

 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: Rosangela Gonçalves Carnio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminhar o processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94155 Nr: 1770-56.2015.811.0087

 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: Paula Regina Moraes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminhar o processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96715 Nr: 3298-28.2015.811.0087

 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: Ivonete Maria Antonio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminhar o processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94488 Nr: 1990-54.2015.811.0087

 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
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 PARTE AUTORA: Christianne Vicente de Moraes Bocato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminhar o processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94157 Nr: 1772-26.2015.811.0087

 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: Marisa Fátima Gross

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminhar o processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94281 Nr: 1857-12.2015.811.0087

 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: Kelin Cristina Miorando Pommer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminhar o processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95483 Nr: 2608-96.2015.811.0087

 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: Maria da Conceição Ramalho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminhar o processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41912 Nr: 1292-87.2011.811.0087

 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: CLOVIS LINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminhar o processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42295 Nr: 1675-65.2011.811.0087

 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: ANADIR NARCISA DE MORAIS AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminhar o processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40837 Nr: 216-28.2011.811.0087

 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: QUEREM DA SILVA MORAIS, KALITA MORAIS DA 

SILVA, HULDA PEREIRA DA SILVA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminhar o processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94617 Nr: 2072-85.2015.811.0087

 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: Jane Maria Lopes de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminhar o processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96713 Nr: 3296-58.2015.811.0087

 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: Sonia Aparecida Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminhar o processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86206 Nr: 2108-98.2013.811.0087

 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: ERONITA GOMES CAMBOIM, Sebastião Nunes Camboim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminhar o processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86887 Nr: 309-83.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Sérgio - OAB:29404/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminhar o processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 86883 Nr: 305-46.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Gonçalves Doersbacher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminhar o processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86348 Nr: 2235-36.2013.811.0087

 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: Ivani Schmitz Todescatto, Maria da Conceição Ferreira 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminhar o processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82506 Nr: 1840-78.2012.811.0087

 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: TARCIZO BASTOS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminhar o processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 28731 Nr: 198-46.2007.811.0087

 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: Fernando Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de encaminhar o processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117153 Nr: 3624-80.2018.811.0087

 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: Alberto Cezario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para comprovar, por meio de laudo médico 

fundamentado e circunstanciado, a imprescindibilidade do medicamento, 

assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos 

fornecidos pelo SUS.

Com a resposta, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87519 Nr: 808-67.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 Vistos.

Considerando certidão de fls. 55, a qual o recuperando informar que não 

está conseguindo efetuar o pagamento do valor determinado na sentença 

condenatória de fls. 50/52, em um breve parecer o representante do 

Ministério Público (fls. 57), não se opôs ao pedido do reeducando.

Razão pela qual, determino um novo parcelamento que fixo em 08 (oito) 

vezes de R$ 197.00 (cento e noventa e sete reais), sendo a primeira a 

pagar até o dia 10 de setembro de 2016 e as demais até o dia 10 de cada 

mês.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39318 Nr: 1519-14.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Mozer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Pereira de Mendonça - 

OAB:11929/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pela Agência 

Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, alegando, em 

síntese, omissão na decisão de fl. 54.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

Sem maiores delongas, noto que a decisão atacada de fato encontra-se 

maculada de omissão, porquanto não foram apreciados todos os 

argumentos ventilados em sede de exceção de pré-executividade.

 A bem de remover a mácula, retifico a decisão de fl. 54, que passará a 

contar com o seguinte teor:

“A exceção de pré-executividade, é um instituto resultante de construção 

doutrinária e jurisprudencial, pelo qual o executado leva ao conhecimento 

do juízo questões que normalmente podem ser apreciadas de ofício, mas 

que não tenham sido detectadas.

É claro, porém, que tal incidente pode ser eficazmente promovido quando 

a causa de nulidade ou de inviabilidade da execução for absoluta e 

notória, pelos próprios elementos dos autos.

 Todavia, se para alcançá-la for necessário revolver fatos e provas de 

maior complexidade, somente por via dos embargos a defesa será 

arguível. Não é admissível que, a pretexto de exceção de 

pré-executividade, pretenda o devedor a instauração de uma dilação 

probatória contenciosa, sem observar os pressupostos dos embargos à 

execução.

Portanto, ressalta-se que este instituto tem por finalidade obstar o 

prosseguimento da execução, uma vez presentes elementos seguros a 

eliminar o título executivo que a assegura, sendo cabível quando 

ocorrerem às hipóteses do art. 485, § 3º, do CPC, limitando-se aos casos 

flagrantes de nulidade processual, como falta de pressuposto processual 

e condição da ação, ou quando visível o não preenchimento dos requisitos 

do art. 783 do referido códex.

Destarte, a objeção de pré-executividade deve atender simultaneamente 

dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: é 

indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de 

ofício pelo juiz; e é forçoso que a decisão possa ser tomada sem 

necessidade de dilação probatória.

Inicialmente, muito embora a parte executada tenha alegado a existência 

de vícios no título executivo, objeto da execução fiscal, não logrou êxito 

em comprovar, de plano, a nulidade, porquanto somente pode ser 

afastada por prova inequívoca, uma vez que a certidão de dívida ativa 
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goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei nº 6.830/1980).

De igual modo, a execução fiscal lastreada em cópia reprográfica da CDA 

não enseja decretação de nulidade, porquanto consiste em mera 

irregularidade, pois jazem preenchidos os requisitos do artigo 202 do 

Código Tributário Nacional, possuindo a correta discriminação do valor 

relativo ao tributo, seus acréscimos, dispositivos legais incidentes e a data 

de constituição do crédito.

O excipiente traz à baila, ainda, a informação de que não ocorreu o devido 

processo legal em sede de procedimento administrativo, oportunidade em 

que aduz a ausência de sua notificação.

Ocorre que tais fatos necessitariam de dilação probatória para serem 

analisados e comprovados, porém, ao invés de opor embargos, a parte 

executada manejou a presente exceção de pré-executividade, e, como 

não foram apresentados, verificou-se preclusão sobre o tema examinado.

Outrossim, não há que se falar em prescrição do título executivo, haja 

vista que da data da inscrição da CDA (08.09.2009) até o ajuizamento da 

ação (13.07.2010) assim como até a data do despacho que determinou a 

citação (17.11.2010) não passaram 05 (cinco) anos, ou seja, inocorrente 

o transcurso do prazo prescricional.

Somado a isto, considerando que cabe ao réu provar à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, 

inc. II, CPC, observo que o executado não logrou êxito em demonstrar 

causas excludentes da tributação.

Da mesma forma, cabendo o ônus da prova à parte executada e diante da 

ausência de apresentação de documentos relevantes em sede exceção 

de pré-executividade, se evidencia que incabível qualquer alegação capaz 

de obstar a execução.

 Diante do exposto, não conheço a presente exceção de 

pré-executividade.

Determino o prosseguimento da execução.

Intime-se o exequente para que postule o que for de direito, no prazo de 

10 (dez) dias. Nesse caso, após regularmente intimada a parte exequente, 

passados 30 (trinta) dias sem manifestação, deve ser o feito suspenso 

pelo prazo de um ano (Art. 40, § 1º, da LEF); após, o período de 

suspensão, deve ser o feito enviado ao arquivo provisório sem baixa na 

distribuição, pelo prazo de cinco anos (Art. 40, § 4º, da LEF).

Cumpra-se.”

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

e ato contínuo, CONCEDO-LHES PROVIMENTO, reformando a decisão de f. 

54.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 11790 Nr: 104-06.2004.811.0087

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NARCISO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Intime-se a Fazenda Nacional de sentença fls. 139/140.

Transitada em julgado, desapense-se e arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32699 Nr: 1603-83.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Conceição Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Com efeito, observo que a parte-autora não logrou demonstrar o prévio e 

indispensável requerimento administrativo junto à autarquia previdenciária.

Cediço que o interesse de agir, como uma das condições de 

procedibilidade da ação, resulta da conjugação do binômio 

utilidade-necessidade. Se de um lado a ação deve ser útil ao extravaso da 

pretensão autoral, deve ela ser necessária.

Ora, no caso sob julgamento, em razão da ausência de requerimento 

administrativo, não se visualiza a necessidade de manejo da ação judicial. 

Isso porque, a postulação administrativa pode vir a culminar no 

deferimento do benefício previdenciário que ora se postula, evitando o uso 

da desgastante, lenta e cara máquina judiciária.

Assim, com assento na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tenho como indispensável o 

prévio requerimento administrativo para a perfeição da condição da ação 

consistente no interesse de agir, nos termos do que dispõe os artigos 17, 

485, inciso VI, e 330, inciso III do CPC.

Destarte, forte no art. 485, VI, combinado com o art. 330, III, ambos do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução de 

mérito.

Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96699 Nr: 3287-96.2015.811.0087

 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): Conceição Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 Vistos em correição.

 Trata-se de embargos à execução propostos pelo INSS.

Alega a parte embargante que a sentença que embasa a presente 

execução foi anulada.

A parte embargada, intimada a manifestar, pugnou pela extinção da 

presente execução, ante a juntada equivocada da planilha de cálculo.

 Pois bem.

Ante a ausência de título executivo que ampare a execução, julgo e 

declaro extinta a presente execução, com fundamento no art. 924, I c/c 

925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112755 Nr: 315-51.2018.811.0087

 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: RCdF, LGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Lenzi - 

OAB:13287/MT, Gefferson Cavalcanti Paixão - OAB:OAB/MT 23125, 

Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON DOMINGUES - 

OAB:23.257

 Vistos em correição.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 38/39.

Sendo assim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado entre as partes.

Intimem-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35342 Nr: 1448-46.2009.811.0087

 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: TRdSC, SdS, MCdS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC(c

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recolhidas as custas remanescentes, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida e expeça-se o formal de partilha. Após, 

arquivem-se estes autos com as baixas e anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86677 Nr: 2358-34.2013.811.0087

 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: Jurandir Alves Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Gussi - 

OAB:11259-B/MT, Airoza Lá-Wergita Bastos - OAB:OAB/MT 3.569-A, 

Alessandra de Castro Perez - OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4.062/MT

 DECIDO.Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e os 

aprecio.Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.Todavia, no presente caso, verifico 

a inexistência dos citados vícios, pois toda sua fundamentação fica ilidida 

pelo atual posicionamento jurisprudencial que reconhece, inclusive, em 

sede de recurso repetitivo no STJ, que em casos de adesão aos 

programas de universalização de eletrificação, é devida a devolução de 

valores. Confira-se:"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL - CONTRATO - REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL - 

PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA NA VIGÊNCIA DO CC/16 E QUINQUENAL, NA 

VIGÊNCIA DO CC/02, RESPEITADA A REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 

2.028/CC02 - DEVOLUÇÃO DOS VALORES EMPREGADOS - DEVIDA - 

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.1.- Conforme 

entendimento jurisprudencial desta Corte, prescreve em 20 (vinte) anos a 

pretensão de cobrança dos valores aportados para a construção de rede 

de eletrificação rural quando o fato gerador ocorrer na vigência do Código 

Civil de 1916, e em 5 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, 

respeitada a regrada de transição prevista no artigo 2.028 do CC/02.2.- A 

Segunda seção desta Corte, no julgamento de causa submetida ao regime 

do artigo 543-C do Código de Processo Civil já assinalou que é devida a 

devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de 

universalização da energia elétrica.3.- Agravo Regimental improvido." 

(AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 07/06/2013)Assim, rejeito os 

embargos para manter incólume a sentença, quanto aos fundamentos 

lançados, e ainda pela força do precedente jurisprudencial retro 

citado.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 23796 Nr: 653-79.2005.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivani Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zambom Tratorpeças e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otomar da Silva Torres - 

OAB:MT 3.337-A, Ronaldo Pires de Andrade - OAB:7994-A/MT

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido de desconsideração de personalidade jurídica, tendo em 

vista que não restou comprovado nos autos abuso de direito, excesso de 

poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou 

contrato social, além de inexister provas quanto a decreto de falência, 

estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica 

provocados por má administração da executada.

No mais, na forma do art. 835, inciso I c/c art. 837, ambos do novo Código 

de Processo Civil, defiro o bloqueio de numerário disponível em contas 

bancárias do executado (CNPJ 03.788.063/0001-42).

 Vindo informação positiva, ou de valor inferior à dívida, mas não ínfimo, 

reputa-se concretizada a penhora, dispensada a lavratura de termo de 

penhora devendo ser depositada em conta a disposição deste juízo. Em 

seguida, intime-se o executado da penhora e do prazo para embargos.

Vindo informação negativa ou de valor ínfimo, em 5 (cinco) dias postule a 

parte credora o que for de direito. Nesse caso, após regularmente 

intimada a parte credora, passados 30 (trinta) dias sem manifestação, 

deve ser o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112118 Nr: 4091-93.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pela BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de VILMAR MAIA.

Às fls. 29 a parte autora requer a extinção da ação em razão do 

pagamento do débito extrajudicialmente.

Do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 485, VI, do CPC, ante a perda do objeto.

Indefiro o requerimento de expedição de ofício ao DETRAN, ante a não 

realização de nenhuma restrição por este juízo.

P.R.I.C.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104098 Nr: 4092-15.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosiane Rosa Daudenbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pela BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de ROSIANE ROSA 

DAUFENBACH.

Às fls. 26 a parte autora requer a extinção da ação em razão do 

pagamento do débito extrajudicialmente.

Do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 485, VI, do CPC, ante a perda do objeto.

Indefiro o requerimento de expedição de ofício ao DETRAN, ante a não 

realização de nenhuma restrição por este juízo.

P.R.I.C.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111487 Nr: 3733-31.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junio Moraes Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Vistos em correição.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 94/96.
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Sendo assim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado entre as partes.

Intimem-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111977 Nr: 4014-84.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVSS, SS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por J. V. S. S., 

representado por sua genitora Sidinéia Santana, em face de Arcízio Luiz 

Salvi, todos devidamente qualificados na inicial.

Conforme fls. 22, o executado efetuou o pagamento da prestação 

alimentícia em atraso, motivo pelo qual JULGO EXTINTO o presente feito 

nos termos do art. 924, inciso II, e art. 925, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84745 Nr: 709-34.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa De Credito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIAS DOS SANTOS, Ailton 

Aparecido Guaranha, Darlei Donizete Guaranha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Na forma do art. 835, inciso I c/c art. 837, ambos do novo Código de 

Processo Civil, defiro o bloqueio de numerário disponível em contas 

bancárias do executado Antonio Dias dos Santos.

 Vindo informação positiva, ou de valor inferior à dívida, mas não ínfimo, 

reputa-se concretizada a penhora, dispensada a lavratura de termo de 

penhora devendo ser depositada em conta a disposição deste juízo. Em 

seguida, intime-se o executado da penhora e do prazo para embargos.

Vindo informação negativa ou de valor ínfimo, em 5 (cinco) dias postule a 

parte credora o que for de direito. Nesse caso, após regularmente 

intimada a parte credora, passados 30 (trinta) dias sem manifestação, 

deve ser o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

III, do CPC.

Quanto ao executado Darlei Donizete Guaranha, intime-se o exequente 

para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

No mais, em relação ao executado Ailton Aparecido Guaranha, 

manifeste-se a exequente no prazo de prazo de 5 (cinco) dias, 

informando os dados do filho do de cujus.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38925 Nr: 1125-07.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Alves da Silva, Luiz Martins Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Iane Venturini 

Padovam Costa - OAB:10513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente, proceda-se com a busca 

pelo sistema RENAJUD para localização de veículos em propriedade da 

parte executada.

Sendo exitosa a pesquisa, o bem terá restrita sua circulação e 

transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 14851 Nr: 1650-96.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseemília Gomes de Arruda Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vejo que a parte autora postula a expedição de ofício à Receita Federal 

objetivando cópias das últimas declarações de ajuste anual, alegando ter 

esgotado todos os meios possíveis para obtê-los.

Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu artigo 438, confere ao 

magistrado a possibilidade de requisitar, em qualquer tempo, informações 

às repartições públicas e de igual modo, a Consolidação de Normas da 

Corregedoria-CNGC no seu artigo 476, dispõe:

“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.”

Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos 

autos, que a parte exequente evidenciou esforços na busca de localizar 

bens da parte executada, defiro o pedido para que sejam realizadas 

pesquisas eletrônicas no INFOJUD, com o objetivo de localizar bens 

móveis/imóveis em nome da parte executada.

Proceda-se com a juntada da resposta e, havendo bens declarados 

mantenha-se a resposta de forma sigilosa, intimando-se a parte autora 

para que em 5 (cinco) dias postule o que for de direito. Nesse caso, após 

regularmente intimada a parte credora, passados 30 (trinta) dias, deve ser 

o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88166 Nr: 1350-85.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Embrasil Empresa Brasileira Distribuidora LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Minetto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leticia Marota Ferreira - 

OAB:MG/90.733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fls. 91.

Sendo positiva a pesquisa via RENAJUD, o bem terá restrita sua 

circulação e transferência, em benefício do credor.

Tratando-se de bem alienado fiduciariamente ao devedor/executado, a 

restrição limitar-se-á à circulação eis que a propriedade, em si, pertence a 

terceiro que não compõe a presente relação jurídica processual. Assim, a 

restrição de circulação recai tão somente sobre os direitos de uso e 

fruição pertencentes ao devedor/executado, não havendo se falar 

vilipêndio ao art. 7º-A do Decreto 911/69.

Sendo positiva a pesquisa, digam as partes em 5 (cinco) dias, ocasião em 

que deverá o exequente manifestar-se expressamente sobre o meio de 

expropriação de bens que deseja levar a efeito.

Sendo negativa, intime-se o credor para requerer o que de direito.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85670 Nr: 1630-90.2013.811.0087

 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: SINEI MARIA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A MT

 Intimação da parte autora, para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias, sob pena de encaminha-lo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85466 Nr: 1427-31.2013.811.0087

 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: Madecampos Ind e Com de Madeiras LTDA, VALQUIRIA 

MARIA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaqueo Michelite ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Lucio da Silva - 

OAB:16.153-A/MT, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B, 

Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0

 Intimação da parte autora, para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias, sob pena de encaminha-lo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41910 Nr: 1290-20.2011.811.0087

 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: RITA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias, sob pena de encaminha-lo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97699 Nr: 90-02.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca de Oliveria Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias, sob pena de encaminha-lo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94677 Nr: 2108-30.2015.811.0087

 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: Rosa Albuquerque Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 Intimação da parte autora, para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias, sob pena de encaminha-lo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86347 Nr: 2234-51.2013.811.0087

 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: Irene Oliveira da Rocha, FATIMA TOIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias, sob pena de encaminha-lo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86295 Nr: 2196-39.2013.811.0087

 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: Ricardo Gonçalves da Silva, Fernando Borges de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias, sob pena de encaminha-lo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41173 Nr: 552-32.2011.811.0087

 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: FATIMA MARIA EVANGELISTA SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para pedir o que entender por direito, no prazo 

de 05 dias, sob pena de encaminha-lo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116756 Nr: 3351-04.2018.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigo Ribeiro Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Henrique Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11.972/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) Rony de Abreu Munhoz, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98530 Nr: 567-25.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco de Paula, ANTÔNIO CARLOS 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para aportar nos autos comprovantes de 

pagamento das taxas de distribuição e diligência de oficial de justiça na 

comarca deprecada, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116756 Nr: 3351-04.2018.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigo Ribeiro Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Henrique Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11.972/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO, em termos, a liminar requerida, determinando que a autoridade 

coatora suspenda o recebimento da denúncia em face do impetrante, 

paralisando, de imediato, o procedimento instaurado até o julgamento do 

mérito.Intime-se a autoridade coatora, COM URGÊNCIA, por meio de oficial 

de justiça, para o cumprimento da liminar no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas.Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no 

prazo legal.Se as informações vierem acompanhadas de documentos, 

diga a impetrante, em 05 (cinco) dias.Cientifique-se o Município de 

Guarantã do Norte/MT, enviando-lhe cópia da inicial para que, querendo, 

ingresse no feito.Prestadas as informações, vista ao Ministério Público, 

após, conclusos.Serve a decisão como mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82128 Nr: 1462-25.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M, IVDDS, PV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enédia Maria Albuquerque 

Melo Medeiros - OAB:3.557A

 Vistos em correição.

Proceda-se com a atualização do valor da prestação alimentícia em atraso.

Designo audiência de conciliação para a data de 25.09.2018, às 11h.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88227 Nr: 1395-89.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAdSG, VLPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Pelo exposto, decreto a prisão civil do executado MILTON GOMES, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, caso não comprove o pagamento no ato da 

prisão, devendo o mesmo ser advertido de que o cumprimento da pena 

não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas (§ 5º do 

artigo 528 do CPC).Intime-se a parte autora para apresentar o cálculo 

atualizado do débito, deduzindo os valores quitados pelo executado, bem 

como o que prescreve a Súmula 309, do STJ: “O débito alimentar que 

autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo”.Após, atualizado o débito, expeça-se mandado de 

prisão civil, devendo o executado ficar separado dos demais 

presos.Ocorrendo o pagamento do débito, expeça-se alvará de soltura 

clausulado.Determino seja realizado o protesto da decisão que constituiu a 

obrigação de pagar alimentos, na forma do art. 528, § 1º, do 

CPC.Encaminhe-se o mandado de prisão civil do executado à Delegacia de 

Polícia Civil de Guarantã do Norte/MT para cumprimento.Proceda à imediata 

alimentação do Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ com a 

inclusão dos dados pessoais do executado.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107981 Nr: 4618-79.2016.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVCP, SdOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:MT/22.222-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Pelo exposto, decreto a prisão civil do executado ODAIR JOSÉ PETRY, 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, caso não comprove o pagamento no ato da 

prisão, devendo o mesmo ser advertido de que o cumprimento da pena 

não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas (§ 5º do 

artigo 528 do CPC).Intime-se a parte autora para apresentar o cálculo 

atualizado do débito, deduzindo os valores quitados pelo executado, bem 

como o que prescreve a Súmula 309, do STJ: “O débito alimentar que 

autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo”.Após, atualizado o débito, expeça-se mandado de 

prisão civil, devendo o executado ficar separado dos demais 

presos.Ocorrendo o pagamento do débito, expeça-se alvará de soltura 

clausulado.Determino seja realizado o protesto da decisão que constituiu a 

obrigação de pagar alimentos, na forma do art. 528, § 1º, do 

CPC.Encaminhe-se o mandado de prisão civil do executado à Delegacia de 

Polícia Civil de Guarantã do Norte/MT para cumprimento.Proceda à imediata 

alimentação do Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ com a 

inclusão dos dados pessoais do executado.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112040 Nr: 4052-96.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graciela Gubert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Constata-se da documentação juntada aos autos, que a autora é 

servidora pública municipal e possui renda mensal bruta por volta de R$ 

2.500,42 (fls. 11), não sendo, portanto, sequer isenta do pagamento de 

imposto de renda. Assim, não se vislumbra na autora a figura de pessoa 

economicamente necessitada.Insta salientar que o escopo da lei 

concedendo o benefício da gratuidade destina-se a favorecer àqueles que 

realmente necessitam se socorrerem deste benefício para ver assegurado 

seu direito, o que não se vislumbra no caso concreto.Sendo assim, diante 

da falta de presunção do estado de miserabilidade da requerente, o não 

acolhimento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita é 

medida que se impõe.Do exposto, indefiro o pedido de Justiça 

Gratuita.Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o pagamento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do 

NCPC.Com a juntada do comprovante do adimplemento das custas 

p r o c e s s u a i s ,  v e n h a m - m e  o s  a u t o s  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112039 Nr: 4051-14.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [,,,]Constata-se da documentação juntada aos autos, que a autora é 

servidora pública municipal e possui renda mensal bruta por volta de R$ 

2.816,70 (fls. 11), não sendo, portanto, sequer isenta do pagamento de 
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imposto de renda. Assim, não se vislumbra na autora a figura de pessoa 

economicamente necessitada.Insta salientar que o escopo da lei 

concedendo o benefício da gratuidade destina-se a favorecer àqueles que 

realmente necessitam se socorrerem deste benefício para ver assegurado 

seu direito, o que não se vislumbra no caso concreto.Sendo assim, diante 

da falta de presunção do estado de miserabilidade da requerente, o não 

acolhimento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita é 

medida que se impõe.Do exposto, indefiro o pedido de Justiça 

Gratuita.Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o pagamento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do 

NCPC.Com a juntada do comprovante do adimplemento das custas 

p r o c e s s u a i s ,  v e n h a m - m e  o s  a u t o s  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111518 Nr: 3762-81.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVALDO DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Constata-se, da documentação juntada aos autos, que o autor é 

servidor público municipal e possui renda mensal bruta por volta de R$ 

2.424,15 (fls. 10), não sendo, portanto, sequer isento do pagamento de 

imposto de renda. Assim, não se vislumbra no autor a figura de pessoa 

economicamente necessitada.Insta salientar que o escopo da lei 

concedendo o benefício da gratuidade destina-se a favorecer àqueles que 

realmente necessitam se socorrerem deste benefício para ver assegurado 

seu direito, o que não se vislumbra no caso concreto.Sendo assim, diante 

da falta de presunção do estado de miserabilidade do requerente, o não 

acolhimento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita é 

medida que se impõe.Do exposto, indefiro o pedido de Justiça 

Gratuita.Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o pagamento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do 

NCPC.Com a juntada do comprovante do adimplemento das custas 

p r o c e s s u a i s ,  v e n h a m - m e  o s  a u t o s  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111510 Nr: 3755-89.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI ANTONIO PANSERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

proposta por VANDERLEI ANTÔNIO PANSERA em face do MUNICÍPIO DE 

GUARANTÃ DO NORTE.Em análise dos autos constato que o requerente 

postula pelo deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, ao 

argumento de que não possui recursos para arcar com as despesas 

processuais. No entanto, vejo que tal pedido não pode prosperar, pelos 

motivos que passo a discorrer.Primeiramente, observando o caso sob a 

ótica do direito ao benefício, tem-se que o acesso à justiça é garantia 

individual e fundamental do cidadão. O legislador constituinte para 

viabilizar o acesso à justiça disponibilizou meios para o alcance da 

prestação jurisdicional, entre eles está o benefício da assistência judiciária 

gratuita, garantia esculpida no inciso LXXIV da Constituição da República e 

vigente no ordenamento jurídico brasileiro desde a publicação da lei n.º 

1.060/50, sendo que esta assistência consubstancia-se, além da condição 

de pobreza, pelo aspecto da impossibilidade de custear os atos 

processuais sem prejuízo próprio ou de seus familiares. Constata-se, da 

documentação juntada aos autos, que o autor é servidor público municipal 

e possui renda mensal líquida de R$ 3.295,74 (fls. 10), não se 

vislumbrando nele, portanto, a figura de pessoa economicamente 

necessitada.Insta salientar que o escopo da lei concedendo o benefício da 

gratuidade destina-se a favorecer àqueles que realmente necessitam se 

socorrerem deste benefício para ver assegurado seu direito, o que não se 

vislumbra no caso concreto.Sendo assim, diante da falta de presunção do 

estado de miserabilidade do requerente, o não acolhimento do pedido de 

concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.Do 

exposto, indefiro o pedido de Justiça Gratuita.Intime-se o requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

preceitua o artigo 290 do NCPC.Com a juntada do comprovante do 

adimplemento das custas processuais, venham-me os autos conclusos 

para deliberação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85472 Nr: 1433-38.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBM, Renate Maria Biava

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Mesquita Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda de Freitas Rosa - 

OAB:9028-B, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por R. B. M., 

representado por sua genitora Renate Maria Biava, em desfavor de 

Ricardo Mesquita Marconi, todos qualificados nos autos.

Às fls. 55 determinou-se a intimação da parte autora para manifestar se 

possui interesse no feito, sob pena de extinção.

Intimada através de sua procuradora, a parte autora manteve-se inerte.

A causídica da parte autora informou, às fls. 58, que esta se mudou para 

o Estado de Santa Catarina, e não logrou êxito em obter contato.

Assim, como a requerente mudou de endereço sem informar o juízo e não 

manifestou interesse no prosseguimento do feito, a extinção da ação é a 

medida que se impõe.

Senão vejamos a disposição do artigo 485, inciso III, do CPC:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III – por não promover os atos e diligência que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Posto isso, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Sem custas.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97667 Nr: 74-48.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GdAZ, GMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para se manifestar em relação ao parecer 

ministerial de fls. 32.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110066 Nr: 2965-08.2017.811.0087

 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: Carmesino Aparecido Soares Marques, Celma Alves de 

Lima Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se os requerentes para que aportem aos autos cópia dos 

documentos elencados pelo Ministério Público às fls. 10.

Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114966 Nr: 2043-30.2018.811.0087

 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: Dione da Silva Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Logo, faz-se necessária a existência de perícia médica para averiguar 

a incapacidade da autora. Desse modo, não existindo prova robusta o 

suficiente para a antecipação dos efeitos da tutela requestada, rejeito a 

pretensão nesse particular.Isto posto, intime-se a equipe multidisciplinar do 

juízo a fim de que realize a perícia socioeconômica no ambiente familiar do 

requerente, devendo apresentar o laudo em 60 (sessenta) dias[...]Cite-se 

o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial, para, querendo contestar a presente ação, no 

prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do CPC, começando 

este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de citação 

cumprido.Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, CPC).Após, juntado o laudo da perícia socioeconômica, 

v o l t e m - m e  c o n c l u s o s  p a r a  d e s i g n a ç ã o  d e  p e r í c i a 

médica.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110168 Nr: 3028-33.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAH, Manoel Vieira Horas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Nesta toada, a adequada apreciação do pedido de antecipação parcial 

dos efeitos da tutela está a exigir a apresentação de documentos 

comprobatórios dos requisitos legais exigidos à concessão do benefício. 

Sendo assim, intime-se a parte autora para que apresente os seguintes 

d o c u m e n t o s : • C o m p r o v a n t e  d e  r e n d a  d e  a m b o s  o s 

genitores.•Comprovação de aquisição de eventuais medicamentos não 

fornecidos pela rede pública de saúde.•Comprovação de outros gastos 

que se façam necessários em razão da condição de saúde da 

infante.•Relação de todos os componentes do grupo familiar (todas as 

pessoas que residem na mesma casa da autora), com indicação de suas 

respectivas rendas (atuais) e atividades laborativas.Confiro o prazo de 5 

(cinco) dias.Esgotado o prazo, com ou sem apresentação de documentos, 

voltem imediatamente conclusos para apreciação do pedido de tutela de 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108178 Nr: 1930-13.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCdA, Daniel Coelho de Araujo, Viviane Coldebella de 

Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Nesta toada, a adequada apreciação do pedido de antecipação parcial 

dos efeitos da tutela está a exigir a apresentação de documentos 

comprobatórios dos requisitos legais exigidos à concessão do benefício. 

Sendo assim, intime-se a parte autora para que apresente os seguintes 

d o c u m e n t o s : • C o m p r o v a n t e  d e  r e n d a  d e  a m b o s  o s 

genitores.•Comprovação de aquisição de eventuais medicamentos não 

fornecidos pela rede pública de saúde.•Comprovação de outros gastos 

que se façam necessários em razão da condição de saúde do 

infante.•Relação de todos os componentes do grupo familiar (todas as 

pessoas que residem na mesma casa do autor), com indicação de suas 

respectivas rendas e atividades laborativas.Confiro o prazo de 5 (cinco) 

dias.Esgotado o prazo, com ou sem apresentação de documentos, voltem 

imediatamente conclusos para apreciação do pedido de tutela de urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107907 Nr: 1762-11.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Deixo de designar audiência de conciliação/mediação considerando o 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra 

expressamente o desinteresse na composição consensual por meio da 

audiência prevista pelo art. 334 do CPC, em que forem parte o INSS e as 

demais Autarquias Federais, o qual prediz:“(...)a orientação judicial nº 

01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a qual dispõe sobre os 

procedimentos a serem adotados pelos órgãos de contencioso da PGF em 

razão da marcação da audiência de conciliação e mediação, prevista no 

art. 334 do CPC/2015, veda a realização de acordo judicial nos seguintes 

casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual não há 

orientação a celebração de acordo; oub)a tese possui controvérsia fática, 

cuja solução depende de: (1) prova pericial ainda não produzida; (2) 

provas que necessitam ser colhidas em audiência de instrução e 

julgamento; ou (3) provas, documentos ou informações de posse da 

entidade representada, mas que ainda não foram apresentadas ao órgão 

de contencioso da PGF ou não possam ser obtidos e analisados antes da 

audiência marcada.(...)” Cite-se o requerido, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial, para, querendo 

contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 

ambos do CPC, começando este a fluir da data de juntada aos autos do 

mandado de citação cumprido.Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, CPC).Após, juntado o laudo da perícia 

socioeconômica, voltem-me conclusos para designação de perícia 

médica.Intimem-se. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107479 Nr: 1599-31.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [....]Os laudos médicos juntados indicam apenas a necessidade de 

repouso relativo e a impossibilidade de exercer atividades muito pesadas 

com esforços. Desse modo, não existindo prova robusta o suficiente para 

a antecipação dos efeitos da tutela requestada, rejeito a pretensão nesse 

particular.Isto posto, intime-se a equipe multidisciplinar do juízo a fim de 

que realize a perícia socioeconômica no ambiente familiar do requerente, 

devendo apresentar o laudo em 60 (sessenta) dias....]Cite-se o requerido, 

na pessoa de seu representante legal, no endereço constante na exordial, 

para, querendo contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 

c/c o artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir da data de juntada 

aos autos do mandado de citação cumprido.Consigne-se no mandado que, 

não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 
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os fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC).Após, juntado o laudo da 

perícia socioeconômica, voltem-me conclusos para designação de perícia 

médica.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115755 Nr: 2642-66.2018.811.0087

 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: Ivany Salete Sbaraini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pela 

requerente.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“(...) a orientação 

judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a qual dispõe 

sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de contencioso 

da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e mediação, 

prevista no art. 334 do CPC, veda a realização de acordo judicial nos 

seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual 

não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese possui 

controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial ainda não 

produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em audiência de 

instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou informações de 

posse da entidade representada, mas que ainda não foram apresentadas 

ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser obtidos e analisados 

antes da audiência marcada.(...)” Cite-se o requerido, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial, para, querendo 

contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 

ambos do NCPC, começando este a fluir da data de juntada aos autos do 

mandado de citação cumprido. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, NCPC).Por outro lado, designo audiência 

instrução e julgamento para a data de 03.10.2018, às 

13h30min.Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à 

a u d i ê n c i a  a c a r r e t a r á  a  e x t i n ç ã o  d o  p r o c e s s o  p o r 

abandono.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115868 Nr: 2705-91.2018.811.0087

 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: SELMA DE JESUS NEPOMUCENA BASEGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no 

endereço constante na exordial, para, querendo contestar a presente 

ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do CPC, 

começando este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de 

citação cumprido. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (art. 344, CPC).Apresentada a contestação, e em se tratando de 

matérias impeditivas, modificativas e extintivas de direito, abra-se vistas 

ao requerente para impugná-las, se assim desejar.Por outro lado, designo 

audiência instrução e julgamento para a data de 03.10.2018, às 

13h30min.Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora à 

a u d i ê n c i a  a c a r r e t a r á  a  e x t i n ç ã o  d o  p r o c e s s o  p o r 

abandono.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113330 Nr: 771-98.2018.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Quaresma Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pela 

requerente.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“(...) a orientação 

judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a qual dispõe 

sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de contencioso 

da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e mediação, 

prevista no art. 334 do CPC/2015, veda a realização de acordo judicial nos 

seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual 

não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese possui 

controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial ainda não 

produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em audiência de 

instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou informações de 

posse da entidade representada, mas que ainda não foram apresentadas 

ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser obtidos e analisados 

antes da audiência marcada.(...)” Cite-se o requerido, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial, para, querendo 

contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 

ambos do CPC, começando este a fluir da data de juntada aos autos do 

mandado de citação cumprido. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, CPC).Apresentada a contestação, e em se 

tratando de matérias impeditivas, modificativas e extintivas de direito, 

abra-se vistas ao requerente para impugná-las, se assim desejar.Por 

outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a data de 

03.10.2018, às 13h30min.Cientifique-se que o não comparecimento da 

parte autora à audiência acarretará a extinção do processo por 

abandono.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112413 Nr: 58-26.2018.811.0087

 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: Kazuko Saruwatari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pela 

requerente.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“(...) a orientação 

judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a qual dispõe 

sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de contencioso 

da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e mediação, 

prevista no art. 334 do CPC/2015, veda a realização de acordo judicial nos 

seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual 

não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese possui 

controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial ainda não 

produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em audiência de 

instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou informações de 

posse da entidade representada, mas que ainda não foram apresentadas 

ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser obtidos e analisados 

antes da audiência marcada.(...)” Cite-se o requerido, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial, para, querendo 

contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 

ambos do CPC, começando este a fluir da data de juntada aos autos do 

mandado de citação cumprido. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
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articulados pelo autor (art. 344, CPC).Apresentada a contestação, e em se 

tratando de matérias impeditivas, modificativas e extintivas de direito, 

abra-se vistas ao requerente para impugná-las, se assim desejar.Por 

outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a data de 

03.10.2018, às 13h30min.Cientifique-se que o não comparecimento da 

parte autora à audiência acarretará a extinção do processo por 

abandono.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110913 Nr: 3417-18.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Castro e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pela 

requerente.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“(...) a orientação 

judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a qual dispõe 

sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de contencioso 

da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e mediação, 

prevista no art. 334 do CPC/2015, veda a realização de acordo judicial nos 

seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual 

não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese possui 

controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial ainda não 

produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em audiência de 

instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou informações de 

posse da entidade representada, mas que ainda não foram apresentadas 

ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser obtidos e analisados 

antes da audiência marcada.(...)” Cite-se o requerido, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial, para, querendo 

contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 

ambos do CPC, começando este a fluir da data de juntada aos autos do 

mandado de citação cumprido. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, CPC).Apresentada a contestação, e em se 

tratando de matérias impeditivas, modificativas e extintivas de direito, 

abra-se vistas ao requerente para impugná-las, se assim desejar.Por 

outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a data de 

03.10.2018, às 13h30min.Cientifique-se que o não comparecimento da 

parte autora à audiência acarretará a extinção do processo por 

abandono.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111575 Nr: 3793-04.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...], INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pela 

requerente.Deixo de designar audiência de conciliação/mediação 

considerando o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que 

registra expressamente o desinteresse na composição consensual por 

meio da audiência prevista pelo art. 334 do NCPC, em que forem parte o 

INSS e as demais Autarquias Federais, o qual prediz:“(...) a orientação 

judicial nº 01/2016 do Departamento de Contencioso da PGF, a qual dispõe 

sobre os procedimentos a serem adotados pelos órgãos de contencioso 

da PGF em razão da marcação da audiência de conciliação e mediação, 

prevista no art. 334 do CPC/2015, veda a realização de acordo judicial nos 

seguintes casos:a)a tese envolve controvérsia jurídica a respeito da qual 

não há orientação a celebração de acordo; oub)a tese possui 

controvérsia fática, cuja solução depende de: (1) prova pericial ainda não 

produzida; (2) provas que necessitam ser colhidas em audiência de 

instrução e julgamento; ou (3) provas, documentos ou informações de 

posse da entidade representada, mas que ainda não foram apresentadas 

ao órgão de contencioso da PGF ou não possam ser obtidos e analisados 

antes da audiência marcada.(...)” Cite-se o requerido, na pessoa de seu 

representante legal, no endereço constante na exordial, para, querendo 

contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 

ambos do CPC, começando este a fluir da data de juntada aos autos do 

mandado de citação cumprido. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, CPC).Apresentada a contestação, e em se 

tratando de matérias impeditivas, modificativas e extintivas de direito, 

abra-se vistas ao requerente para impugná-las, se assim desejar.Por 

outro lado, designo audiência instrução e julgamento para a data de 

03.10.2018, às 13h30min.Cientifique-se que o não comparecimento da 

parte autora à audiência acarretará a extinção do processo por 

abandono.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111175 Nr: 3536-76.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzane Prado dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado 

pela requerente, o que poderá ser reavaliado após a apresentação da 

contestação.[...]1.Intime-se a parte requerente para que compareça na 

data de 23.10.2018, às 11h00min, no consultório do Perito Judicial Dr. 

Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, n° 560, 

Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. A parte 

requerente deverá comparecer no local acima indicado, com carteira de 

trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os antigos), 

receitas e declaração(ões) médica(s)[...]Cientifique-se que o não 

comparecimento da parte autora ao exame pericial acarretará a extinção 

do processo por abandono. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110928 Nr: 3420-70.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quiteria Bento de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Recebo a inicial, por preencher os requisitos do 

artigo 319 do CPC. Defiro o pedido de Justiça Gratuita, revogando-o a 

qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro 

da parte autora no curso da demanda.Trata-se de Ação de Concessão de 

Aposentadoria Por Invalidez proposta por QUITERIA BENTO DE LIMA em 

face do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, ambos 

devidamente qualificados nos autos.Narra a inicial, em síntese, que a 

autora é portadora de CID G403 (epilepsia), tornando-a incapaz para 

desenvolver as atividades laborativas habituais.[...].Intime-se a parte 

requerente para que compareça na data de 04.10.2018, às 11h00min, no 

consultório do Perito Judicial Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na 

Avenida das Candeias, n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para 

realização de exame pericial. A parte requerente deverá comparecer no 

local acima indicado, com carteira de trabalho, documentos pessoais, 

todos os exames (mesmos os antigos), receitas e declaração(ões) 

médica(s). 2.Concluído o trabalho pericial, encaminhe-se ofício, nos 

moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – CJF, ao Diretor do Foro da 

Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado do ato de nomeação do 

perito, com solicitação de pagamento, informando o nome da Comarca e 

todos os dados necessários à efetivação do depósito, discriminando-se o 
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tipo de perícia realizada (Res. 541/2007-CJF, art. 4º).[...]?Cientifique-se 

que o não comparecimento da parte autora ao exame pericial acarretará a 

extinção do processo por abandono. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109219 Nr: 2483-60.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Considerando que a perícia marcada para a data de 

24.10.2017 em virtude da ausência do perito (fls. 37), redesigno a perícia 

médica para a data de 03.10.2018, às 11h.Nomeio o Perito Dr. RICARDO 

HENRIQUE RIBEIRO para proceder com a perícia na parte autora.Nos 

termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela 

II.Destarte, em observância ao disposto no artigo 507, §2º da CNGC e ao 

teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 

300,00 (trezentos Reais).O laudo pericial deverá ser redigido em 

conformidade com as regras médicas pertinentes e com o disposto no 

artigo 509, parágrafo único, da CNGC. O pagamento dos honorários 

periciais será efetuado após o término do prazo para manifestação das 

partes sobre o laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso 

solicitados (Res. 541/2007-CJF, art. 3º).À SECRETÁRIA:1.Intime-se a parte 

requerente para que compareça na data de 03.10.2018, às 11h00min, no 

consultório do Perito Judicial Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na 

Avenida das Candeias, n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para 

realização de exame pericial. A parte requerente deverá comparecer no 

local acima indicado, com carteira de trabalho, documentos pessoais, 

todos os exames (mesmos os antigos), receitas e declaração(ões) 

médica(s). [...]?Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora 

ao exame pericial acarretará a extinção do processo por abandono. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106492 Nr: 989-63.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pela requerente, 

o que poderá ser reavaliado após a apresentação da contestação.

[...]1.Intime-se a parte requerente para que compareça na data de 

02.10.2018, às 11h00min, no consultório do Perito Judicial Dr. Ricardo 

Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, n° 560, Cidade 

Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. A parte 

requerente deverá comparecer no local acima indicado, com carteira de 

trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os antigos), 

receitas e declaração(ões) médica(s). 2.Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

depósito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007-CJF, 

art. 4º).3.Com o resultado da perícia, vistas, sucessivamente, ao autor e 

ao réu.4.[...]?Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora ao 

exame pericial acarretará a extinção do processo por abandono. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111576 Nr: 3794-86.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Daros Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pela requerente, 

o que poderá ser reavaliado após a apresentação da contestação.

[...].Intime-se a parte requerente para que compareça na data de 

09.10.2018, às 11h00min, no consultório do Perito Judicial Dr. Ricardo 

Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, n° 560, Cidade 

Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. A parte 

requerente deverá comparecer no local acima indicado, com carteira de 

trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os antigos), 

receitas e declaração(ões) médica(s). [...]Cientifique-se que o não 

comparecimento da parte autora ao exame pericial acarretará a extinção 

do processo por abandono. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110413 Nr: 3139-17.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado 

pelo requerente, o que poderá ser reavaliado após a apresentação da 

contestação.[...]:1.Intime-se a parte requerente para que compareça na 

data de 10.10.2018, às 11h00min, no consultório do Perito Judicial Dr. 

Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, n° 560, 

Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. A parte 

requerente deverá comparecer no local acima indicado, com carteira de 

trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os antigos), 

receitas e declaração(ões) médica(s). 2.Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

depósito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007-CJF, 

art. 4º).[...]Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora ao 

exame pericial acarretará a extinção do processo por abandono. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111955 Nr: 4001-85.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Ritter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pelo requerente, 

o que poderá ser reavaliado após a apresentação da contestação.

[...].Intime-se a parte requerente para que compareça na data de 

11.10.2018, às 11h00min, no consultório do Perito Judicial Dr. Ricardo 

Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, n° 560, Cidade 

Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. A parte 

requerente deverá comparecer no local acima indicado, com carteira de 

trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os antigos), 

receitas e declaração(ões) médica(s). 2.Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 
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do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

depósito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007-CJF, 

art. 4º).3.Com o resultado da perícia, vistas, sucessivamente, ao autor e 

ao réu.4.Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no 

endereço constante na exordial, para, querendo contestar a presente 

ação, no prazo previsto no art. 335 c/c o artigo 183 ambos do CPC, 

começando este a fluir da data de juntada aos autos do mandado de 

citação cumprido. [...]Cientifique-se que o não comparecimento da parte 

autora ao exame pericial acarretará a extinção do processo por 

abandono. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110170 Nr: 3030-03.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roque Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...], INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado pelo 

requerente, o que poderá ser reavaliado após a apresentação da 

contestação.[...]:1.Intime-se a parte requerente para que compareça na 

data de 17.10.2018, às 11h00min, no consultório do Perito Judicial Dr. 

Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, n° 560, 

Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. A parte 

requerente deverá comparecer no local acima indicado, com carteira de 

trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os antigos), 

receitas e declaração(ões) médica(s). 2.Concluído o trabalho pericial, 

encaminhe-se ofício, nos moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – 

CJF, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado 

do ato de nomeação do perito, com solicitação de pagamento, informando 

o nome da Comarca e todos os dados necessários à efetivação do 

depósito, discriminando-se o tipo de perícia realizada (Res. 541/2007-CJF, 

art. 4º).3.Com o resultado da perícia, vistas, sucessivamente, ao autor e 

ao réu.[...]?Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora ao 

exame pericial acarretará a extinção do processo por abandono. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110321 Nr: 3107-12.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtuir Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sendo assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela postulado 

pelo requerente, o que poderá ser reavaliado após a apresentação da 

contestação.[...]” Nomeio o Perito Dr. RICARDO HENRIQUE RIBEIRO para 

proceder com a perícia na parte autora.Nos termos do artigo 1º da 

Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça 

Federal, as despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da 

jurisdição delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os 

limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II.Destarte, em 

observância ao disposto no artigo 507, II, §2º, da CNGC e ao teor da 

Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 300,00 

(trezentos Reais).O laudo pericial deverá ser redigido em conformidade 

com as regras médicas pertinentes e com o disposto no artigo 509, 

parágrafo único, da CNGC. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados (Res. 

541/2007-CJF, art. 3º).À SECRETARIA:1.Intime-se a parte requerente para 

que compareça na data de 16.10.2018, às 11h00min, no consultório do 

Perito Judicial Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das 

Candeias, n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para realização de 

exame pericial. A parte requerente deverá comparecer no local acima 

indicado, com carteira de trabalho, documentos pessoais, todos os 

exames (mesmos os antigos), receitas e declaração(ões) médica(s). 

[...]Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora ao exame 

pericial acarretará a extinção do processo por abandono. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 85208 Nr: 1167-51.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Salete Picolotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Cartões S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denys Santana da Silva - 

OAB:OAB/MT 16649, Diego Luis da Silva - OAB:OAB/MT 16561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB 3.056/MT

 Vistos em correição.

Recebo o pedido de cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, 

para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 

2º, I, do NCPC), efetuando o pagamento do valor atualizado do crédito.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC).

 Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

 Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 

do NCPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 24453 Nr: 1293-82.2005.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T R R GARCIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:OAB/MT 5089-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aguinaldo Sebastião 

Romeiro - OAB:11728, Carlos Roberto de Souza Carmona - 

OAB:3863, Fernanda Theophilo Carmona - OAB:7.615, Rodrigo 

Sempio Faria - OAB:8078

 Vistos em correição.

Recebo o pedido de cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, 

para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 

2º, I, do NCPC), efetuando o pagamento do valor atualizado do crédito.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC).

 Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

 Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 

do NCPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 454 de 571



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112878 Nr: 412-51.2018.811.0087

 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: Carlos Roberto Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B, 

Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT, Raniele Ferreira Santos Barbosa - 

OAB:18.934 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...], DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada[...]Intime-se a parte 

requerente para que compareça na data de 12.09.2018, às 11h00min, no 

consultório do Perito Judicial Dr. Ricardo Henrique Ribeiro, localizado na 

Avenida das Candeias, n° 560, Cidade Nova, Clínica Guarantã, para 

realização de exame pericial. A parte requerente deverá comparecer no 

local acima indicado, com carteira de trabalho, documentos pessoais, 

todos os exames (mesmos os antigos), receitas e declaração(ões) 

médica(s). 2.Concluído o trabalho pericial, encaminhe-se ofício, nos 

moldes do anexo I da Resolução nº 541/2007 – CJF, ao Diretor do Foro da 

Seção Judiciária de Cuiabá (MT), acompanhado do ato de nomeação do 

perito, com solicitação de pagamento, informando o nome da Comarca e 

todos os dados necessários à efetivação do depósito, discriminando-se o 

tipo de perícia realizada (Res. 541/2007-CJF, art. 4º).3.Com o resultado da 

perícia, vistas, sucessivamente, ao autor e ao réu.4.Cite-se o requerido, 

na pessoa de seu representante legal, no endereço constante na exordial, 

para, querendo contestar a presente ação, no prazo previsto no art. 335 

c/c o artigo 183 ambos do CPC, começando este a fluir da data de juntada 

aos autos do mandado de citação cumprido. Consigne-se no mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC).5.Apresentada 

a contestação, e em se tratando de matérias impeditivas, modificativas e 

extintivas de direito, abra-se vistas ao requerente para impugná-las, se 

assim desejar. 6.Intime-se o autor para aportar aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, cópia do indeferimento administrativo aludido às fls. 05 e 22, 

sob pena de extinção.7.Intime-se o requerido para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, implemente o benefício auxílio doença NB 6202304786 de 

titularidade de CARLOS ROBERTO PORTO sob pena de multa que desde já 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil Reais). [...]Cientifique-se que o não 

comparecimento da parte autora ao exame pericial acarretará a extinção 

do processo por abandono.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115378 Nr: 2352-51.2018.811.0087

 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: CJRL, SG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL proposta por CARLOS 

JACKSON RODRIGUES DE LIMA e SIRLENE GILBERTI, ambos qualificados 

nos autos.

Verifica-se que o pedido em questão tem seu fundamento jurídico previsto 

no artigo 226, § 6º, da Constituição da República, que assim dispõe:

“Art. 226 [...]

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.”

Outrossim, com o advento da emenda constitucional de nº 66/2010, não é 

mais necessário se comprovar o lapso temporal de dois anos de 

separação de fato para que haja a dissolução do casamento pelo divórcio.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o divórcio direto consensual requerido por Carlos 

Jackson Rodrigues de Lima e Sirlene Gilberti, bem como a partilha de bens 

e o acordo entabulado entre as partes, referente aos alimentos, guarda e 

visitas do filho em comum.

Por consequência, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes 

do matrimônio, que ora se dissolve.

Oficie-se ao Cartório para as averbações necessárias.

Custas pelos requerentes.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, mediante as baixas 

necessárias.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115313 Nr: 2296-18.2018.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernadete Daufemback de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regime Próprio de Previdência Social de Novo 

Mundo- PREVIMUNDO, Liria Kurten Wronski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bryan Lucas Lang de Oliveira - 

OAB:MT/24.778/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conheço dos embargos eis que tempestivos.

De fato, a decisão de fls. 69/70 foi omissa ao não deliberar acerca do 

pedido de gratuidade judiciária.

A bem de remover a omissão, retifico a decisão retro para acrescentar o 

seguinte:

"Indefiro o pedido de gratuidade judiciária.

 Conforme extrato de contribuição aportado aos autos, a impetrante é 

funcionária pública e possui renda mensal de R$ 3.341,31(três mil, 

trezentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos). Não se denota, 

assim, que a impetrante ficaria impossibilitada ou mesmo teria dificuldade 

de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou 

de sua família.

Insta salientar que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade 

destina-se a favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrerem 

deste benefício para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra 

no caso concreto.

Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de miserabilidade da 

impetrante, o não acolhimento do pedido de concessão do benefício da 

justiça gratuita é medida que se impõe."

Permanecem inalterados os demais elementos.

Assim, conheço dos embargos e dou-lhes provimento, nos termos acima.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112923 Nr: 447-11.2018.811.0087

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFB, WFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA BORGES SANTOS - 

OAB:MT/23940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

JONAS FERNANDES BENTO em face de EVELIN STEPHANIE GARNICA 

COLQUE, objetivando, liminarmente, a guarda provisória do infante 

WESLEY FERNANDES GARNICA.

Argumenta o autor que possui a guarda de fato de seu filho Wesley, e que 

a tia materna do infante tem desferido ameaças constantes de levá-lo para 

a Bolívia.

 Juntou aos autos cópia de certidão de nascimento da criança, ficha de 

matrícula, exames laboratoriais, carteira de vacinação, fichas de 

atendimento ambulatorial e fotografias.

Pois bem. Mostra-se prudente, antes de deliberar acerca da guarda 

provisória, a realização de estudo psicossocial.

 Assim, determino a imediata realização de estudo psicossocial na 

residência do requerente. Confiro o prazo de 10 (dez) dias para a juntada 

de laudo do estudo.

 Oficie-se ao Conselho Tutelar de Novo Mundo/MT para que envie os 

relatórios existentes acerca do infante, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos para análise do 

pedido liminar.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 8174 Nr: 1140-83.2004.811.0087

 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: ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO R. DA SILVA & CIA LTDA 

(SUPERMERCADO PARAÍSO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MONAGATTI NOBRE - 

OAB:5759, FABIOLA PSSINI - OAB:5033, JOÃO ROBERTO HATCH DE 

MEDEIROS - OAB:3490, Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros - 

OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o requerido para tomar ciência do cálculo de fls. 149 e efetuar o 

pagamento das custas e taxas pendentes.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81889 Nr: 1223-21.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME MEZOMO (de cujus)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO ESTADUAL em face de GUILHERME MEZOMO (DE CUJUS), 

devidamente qualificados na inicial.

Conforme se depreende dos autos (fls. 45/47) o executado informa o 

pagamento do débito referente à CDA 20126038 e assim requer a extinção 

do processo.

 Sendo assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, 

inciso II e art. 925, do CPC.

Sem condenação em custas processuais.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença.

Certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38582 Nr: 783-93.2010.811.0087

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. Garcia Construção ME, Donizete Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista as informações trazidas pela administradora judicial, 

intime-se o causídico da massa falida a fim de que informe no prazo de 5 

(cinco) dias, o atual endereço da empresa D. Garcia Construção Me e do 

seu administrador.

Transcorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 38742 Nr: 1547-96.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Lopes de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Martinho Santosda 

Silva - OAB:MT15.258, Marcos Paulo Santos Silva - OAB:MT 9.565

 REVOGO a prisão preventiva do acusado AGNALDO LOPES DE MORAES, 

o qual deverá comparecer a todos os atos processuais e, caso mude de 

endereço, deverá comunicar previamente a este Juízo o lugar onde 

passará a ser encontrado, sob pena de nova decretação de prisão 

preventiva. Sirva a presente decisão excepcionalmente como ALVARÁ DE 

SOLTURA em benefício da acusada, devendo a acusada ser posta em 

liberdade logo APÓS A CITAÇÃO PESSOAL, salvo se por outro motivo não 

estiver presa.Cumpra-se com urgência, DEVENDO O OFICIAL DE JUSTIÇA 

no ato do cumprimento do alvará de soltura REALIZAR A CITAÇÃO da 

acusada da presente Ação, conforme anteriormente já determinado.4) 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.5) Em virtude da revogação da prisão 

preventiva aqui decretada, RECOLHA-SE o mandado de prisão, 

excluindo-o do banco de dados do CNJ.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 27 de julho de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76238 Nr: 821-05.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivan Brito dos Santos, VALDEMIR 

GONZALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O, JEFERSON FUGIHARA - OAB:MT - 17860

 Processo nº 821-05.2018.811.0096 (Código 76238)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Réu: Edivan Brito dos Santos

Vistos.

Defiro o petitório de ref. 182.

Redesigno a solenidade agenda neste processo para o dia 27 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 15H30MIN.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 01 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89624 Nr: 1344-12.2018.811.0096

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR BATISTA DA SILVA, 

LEANDRO JOSÉ VOLPATO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428

 Processo nº: 1344-12.2018.811.0096 (Código 89624)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Augusto Cesar Batista da Silva e Leandro José Volpato Alves

Vistos.

Ante o teor dos ofícios de ref. 55/56, DÊ-SE vistas dos autos ao 

representante do Ministério Público para se manifestar no que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 01 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73873 Nr: 1245-81.2014.811.0096

 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: Luiz Soares de Melo Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO: Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 

41/2016-CGJ, CNCG/MT, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209, §1º e §3º, 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar o 

advogado da Parte Requerente, via DJE, para no prazo legal, 

contrarrazoar o Recurso de Apelação de ref. 63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88399 Nr: 658-20.2018.811.0096

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriela Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLERIO DE TAL , CLAUDIO DE TAL , 

TERCEIROS REQUERIDOS INCERTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade e intimar o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo legal, se manifestar acerca da contestação 

apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 71570 Nr: 843-34.2013.811.0096

 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: DIÓGENES PEREIRA BATTISTI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELI ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA - 

ME, FERNANDO SASSO ANDREOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 843-34.2013.811.0096 (Código 71570)

Requerente: Diógenes Pereira Battisti - Epp

 Requerido: Angeli Esquadrias de Madeiras Ltda – Me e Fernando Sasso 

Andreotto

Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Analisando com acuidade os autos, verifico que os embargos monitórios 

(fls. 63/112) foram, equivocadamente, distribuídos e apensados ao 

presente feito, quando deveriam ser juntados nesta Ação Monitória, 

conforme dispõe o artigo 702 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que já fora promovida a baixa dos autos código nº 

73106, bem como desentranhado todos os seus documentos, e juntados 

neste feito, com o intuito de dar continuidade aos atos processuais, 

determino que a Secretaria de Vara diligencie quanto ao cumprimento da 

missiva expedida às fls. 47, promovendo o necessário.

Caso o ofício nº 665/2017 (fls. 56), ainda não tenha sido 

respondido/cumprido, intime-se pela derradeira vez a parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do digno Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do ato deprecado, bem como para constituir novo patrono 

nos autos, tudo a ser feito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 17 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70778 Nr: 62-12.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDI NUNES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Franklin Cardoso 

- OAB:13779-B/MT, Joel Bortolassi - OAB:13326/PR

 III – DISPOSITIVOAnte ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o acusado JURANDI NUNES GUIMARÃES, na infração do 

delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulado no artigo 

14, “caput”, da Lei 10.826/2003, razão pela qual, passo a dosar sua pena, 

em estrita observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, 

da Constituição Federal.IV – DOSIMETRIA DA PENAA pena prevista para o 

delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de reclusão, de 02 

(dois) a 04 (quatro) anos, e multa.1ª Fase – Pena Base:Analisando as 

diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o acusado agiu com 

culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Não revela 

possuir antecedentes criminais, haja vista que são imaculados. Não 

constam nos autos elementos e provas para analisar, com exatidão, a 

personalidade e a conduta social do agente, apesar de a conduta delitiva 

indicar propensão ao ilícito e dificuldade na assimilação dos valores morais 

básicos. As circunstâncias não são desfavoráveis. O motivo são próprias 

do tipo penal; As consequências são próprias do tipo. No que se refere ao 

comportamento da vítima, essa são inexistente.À vista dessas 

circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 02 

(dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada um no equivalente a 

um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, 

observado o disposto pelo artigo 60 do Código Penal.2ª Fase – Atenuantes 

e Agravantes:Na segunda fase da dosimetria, incide a atenuante da 

confissão (art. 65, III, “d”, CP), porém, deixo de aplicá-la já que a pena foi 

imposta no patamar mínimo. Inteligência da Súmula nº 231 do STJ.3ª Fase – 

Causas de Diminuição ou Aumento:Não há causas de diminuição ou 

aumento a serem observadas.Assim, fica o acusado condenado 

definitivamente a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) 

dias-multa. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47622 Nr: 594-54.2011.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRÇO DA SILVA LEITE, VALDETE ASSIS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 Processo nº 594-54.2011.811.0096 (Código 47622)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Cirço da Silva Leite e Valdete Assis de Oliveira

Vistos.

Ante o teor do petitório de f. 156, determino a restituição dos valores 

depositados erroneamente às f. 152/153, os quais deverão ser 

transferidos para conta do douto causídico, qual seja: Banco do 

Bradesco, Ag. 0750-1, C/C 0280422-0, CPF 958.083.531-49.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 05 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 11550 Nr: 1045-63.2009.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Assis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, 

para ABSOLVER o réu WILSON ASSIS DA SILVA, devidamente 

qualificado, das acusações impostas, com fundamento no artigo 386, 

inciso II, do Código de Processo Penal. Intime-se o réu pessoalmente da 

sentença.Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se a 

sentença ao Instituto de Identificação, e ao Cartório Distribuidor para o 

devido arquivamento.Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios, desde já arbitrados em prol do advogado Renato 

Gonçalves Raposo, no valor correspondente a 03 URH. Após as 

formalidades legais, expeça-se a devida certidão.Cumpra-se com 

eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31556 Nr: 125-50.2013.811.0027

 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: Soleide Inocencia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Auxiliadora de Souza Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tassiana Braga Pereira 

Campos - OAB:13376/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

547,64 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro 

centavos), a que foi condenada nos termos da r. sentença do folhas 

190/193. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para recolhimeto 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 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 protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Itiquira aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11012 Nr: 511-22.2009.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basilio Miniuk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tamiris Soares de Souza 

Maioli - OAB:60.716 OAB/PR, WILSON SOARES DE SOUZA - OAB:47844

 Intimação da Defesa do Acusado para, no prazo legal, apresentar os 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37720 Nr: 510-27.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleiciane Gonçalves da Silva - 

OAB:, GLEICIANE GONÇALVES DA SILVA - OAB:21833/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Intimação do exequente para que requeira o que entender de direito 

nestes autos, observando os ritos executivos (expropriação patrimonial 

do executado, na forma do art. 528, § 8°, c/c 530, ambos do CPC/15 ou 

coerção pessoal – prisão civil, na forma do artigo 528 § 3º e § 7º e 911, 

do Novo CPC).

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46489 Nr: 2291-53.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Warlen Almeida dos Santos, Rafael da Silva, 

Nilson Peu da Silva Junior, Dorico Ogenio Ribelatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - OAB:8443, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B, Wanessa Morais 

Santos - OAB:OAB/MT 19.453

 Visto.Trata-se de Ofício Circular da Corregedoria-Geral da Justiça de 

Mato Grosso (Ofício nº 010/2018/GAB/J-Aux, datado de 17/07/2018), 

solicitando a reanálise da manutenção da custódia cautelar das pessoas 

privadas de liberdade por mais de 180 (cento e oitenta) dias.Pois bem.Os 

acusados DORICO OGÊNIO RIBELATTO, WARLEN ALMEIDA DOS 

SANTOS, RAFAEL DA SILVA e NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR foram 

denunciados, em 23 de dezembro de 2017, como incurso nas sanções 

dos artigos 157, § 2°, incisos I, II, IV e V e 288, parágrafo único, na forma 

do art. 69, ‘caput’, todos do Código Penal e do art. 244-B, ‘caput’, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c art. 71, 1ª parte, do Código 

Penal, com início da ação penal em 09 de janeiro de 2018.(...)Dessa forma, 

constatado que não houve alteração da situação fática e jurídica, estando 

presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de 

autoria, assim como preenchidas as condições de admissibilidade do 

artigo 313 do Código de Processo Penal, entendo por bem manter a prisão 

preventiva dos réus DORICO OGÊNIO RIBELATTO, WARLEN ALMEIDA 

DOS SANTOS, RAFAEL DA SILVA e NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR. Ante 

ao exposto, MANTENHO a prisão preventiva dos réus DORICO OGÊNIO 

RIBELATTO, WARLEN ALMEIDA DOS SANTOS, RAFAEL DA SILVA e 

NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR, devidamente qualificados nos autos, por 

permanecerem presentes os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 

do Código de Processo Penal.Por fim, DETERMINO que a Secretaria tome 

as providências pertinentes no sentido de cumprir integralmente a decisão 

de fls. 519 dos autos, a fim de viabilizar a realização da audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 13 de agosto de 2018, às 15 

horas, na sede deste Juízo.INTIMEM-SE. NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA, visto se 

tratar de processo com réus presos.Jauru/MT, 1° de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47227 Nr: 413-59.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wexley Medeiros, Gisele Neves Sampaio de 

Souza, Jhomison Thales Alves Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Silva Almeida - 

OAB:15358

 Vistos.Trata-se de Ofício Circular da Corregedoria-Geral da Justiça de 

Mato Grosso (Ofício nº 010/2018/GAB/J-Aux, datado de 17/07/2018), 

solicitando a reanálise da manutenção da custódia cautelar das pessoas 

privadas de liberdade por mais de 180 (cento e oitenta) dias.Pois bem.O 

acusado WEXLEY MEDEIROS foi denunciado em 02 de março de 2018, 

como incurso nas sanções do artigo 157, § 2°, incisos I, II e V, do Código 

Penal c/c art. 29, do CP, com início da respectiva ação penal em 03 de 

março de 2018.O acusado foi preso no dia 05/02/2018, e se encontra 
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recolhido no Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda/MT 

desde então.Após ser regularmente citado, apresentou sua resposta à 

acusado, por advogado constituído, em 12/06/2018, na sequência, foi 

designada audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de agosto de 

2018, às 13h30min(...). Dessa forma, constatado que não houve alteração 

da situação fática e jurídica, estando presentes a prova da materialidade 

delitiva e indícios suficientes de autoria, assim como preenchidas as 

condições de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal, 

entendo por bem manter a prisão preventiva do réu WEXLEY MEDEIROS. 

Ante ao exposto, MANTENHO a prisão preventiva do réu WEXLEY 

MEDEIROS, devidamente qualificado nos autos, por permanecerem os 

pressupostos e requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de 

Processo Penal.Por fim, DETERMINO que a Secretaria tome as 

providências pertinentes no sentido de cumprir integralmente a decisão de 

fls. 190 dos autos, a fim de viabilizar a realização da audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 13 de agosto de 2018, às 

13h30min, na sede deste Juízo.INTIMEM-SE. NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA, visto se 

tratar processo com réu preso.Jauru/MT, 1° de agosto de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 3839 Nr: 174-09.2005.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR MARTINS PEREIRA, SILENE APARECIDA 

BERION PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAIMUNDO DE GOES, SUL AMÉRICA CIA 

NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOISIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, NÍCIA DA ROSA HAAS - OAB: MT 5947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOUVÊA DE 

VASCONCELOS - OAB:9023, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MS/6835, SAULO MORAES - OAB:4732

 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, em 

relação à executada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando 

sem efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos 

autos, no entanto devendo prosseguir em relação ao outro executado.4. 

Sem custas e despesas processuais, sem honorários advocatícios.5. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações de 

estilo.6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”Considerando não 

comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo, do Novo 

Código de Processo Civil.Publique -se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1468 Nr: 268-93.2001.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO-BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO CARDOSO, FRANCISCO 

ANTÔNIO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Execução, com as partes já qualificadas.

2. Foi informada a total quitação do débito, demandando o arquivamento 

definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo processual.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Sem custas e despesas processuais e sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1889 Nr: 204-49.2002.811.0048

 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): WAGNER JOSÉ BASTO OHARA, IRENE 

HARUMI FURUYA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Execução, com as partes já qualificadas.

2. Foi informada a total quitação do débito, demandando o arquivamento 

definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo processual.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Sem custas e despesas processuais e sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 3712 Nr: 66-77.2005.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA - ELETRONORTE TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NASSIM ABDO, SAMIR NASSIM 

ABDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, 

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705/MT, PAULO INÁCIO 

HELENE LESSA - OAB:6571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A, REMI CRUZ BORGES - OAB:MT/11148-A

 Certifico que todos os alvarás já foram pagos, faço estes autos 

conclusos para novas deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 4857 Nr: 894-73.2005.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO NOGUEIRA DE SOUZA, ZIDIEL JOSÉ 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NUNES 

CAVALLARO - OAB:5834-E, ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE MELLO - 

OAB:5026 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação de Execução, com as partes já qualificadas.

2. Foi informada a total quitação do débito, demandando o arquivamento 

definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo processual.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Sem custas e despesas processuais e sem honorários advocatícios.
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5. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 8427 Nr: 752-64.2008.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:MT/3.610, YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA. - OAB:23931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301/A

 Vistos, etc.

1. Considerando as disposições contidas nos Provimentos nºs. 84 e 

86/2014-CGJ, intime-se a parte exequente, pessoalmente através de seu 

procurador(a) legal, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

2. Cumpre-me advertir que no prazo supra assinalado, o(a) procurador(a) 

da parte requerente deverá indicar a providencia efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. 

(Artigo 1º, §2º do Provimento nº. 84/2014-CGJ.)

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20124 Nr: 85-73.2011.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ANTÔNIO CANESIN - 

OAB:PR/8007, MARIA EUGENIA CANESIN - OAB:PR/54.266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO GUILHERME DE 

ALMEIDA PORTUGAL - OAB:31107, AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA E PENHORA DE 

IMÓVEIS manejada por JOÃO FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO em face 

de ADAMA BRASIL S/A, conforme fundamentação supra, determinado o 

prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.3.2. Defiro o 

pedido da parte exequente para que sejam expedidas certidões para os 

cartórios de registro de imóveis das Comarcas de Juscimeira - MT e 

Rondonópolis – MT, objetivando o registro das penhoras realizadas.3.3. 

Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por 

serem incabíveis em caso de não extinção do processo.3.4. Expeça-se o 

Necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24404 Nr: 530-86.2014.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

- EPP, FRANCISCO ANTÔNIO DE MOURA, JOAS FERNANDES AGUIAR, 

OTONI DE OLIVEIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A, SILVANA 

PACHECO LEAL - OAB:3714

 Vistos, etc.

1. Cuida-se de pedido de execução por quantia certa fundada em título 

executivo judicial (art. 515, NCPC).

2. O exequente já apresentou demonstrativo do débito atualizado até a 

data do pedido de execução, conforme exigência do artigo 524, do NCPC.

3. Intime-se a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC).

 4. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa, expedindo-se, 

em seguida, mandado de penhora e avaliação, e intimando-se o executado 

de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do § 3º do 

artigo 523, NCPC.

5. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC).

 6. Faça-se as alterações necessárias na capa dos autos.

7. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28217 Nr: 908-08.2015.811.0048

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY PAULISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIRO ANTONIO PINHEIRO 

DA SILVA - OAB:9331/O

 Vistos.

1. Diante do pleito contido no petitório Ref: 26, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação. Prazo: 5 (cinco) dias.

2. Após, venham-me conclusos para deliberações.

 3. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 01 de agosto de 2018.

 Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30577 Nr: 543-17.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON CARDOSO DOS SANTOS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:MT/12.853-B

 Vistos.

1. Diante do pleito contido no petitório Ref: 91, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação. Prazo: 5 (cinco) dias.

2. Após, venham-me conclusos para deliberações.

 3. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 01 de agosto de 2018.

 Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 184 Nr: 36-52.1999.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DOS SANTOS COIMBRA, HERMÍNIO 

CARDOSO, FRANCISCO DONIZETE DA SILVA, GISLENE PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.659-B, JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA - OAB:4846-MT, Moacir 

José Morandini - OAB:15139

 Vistos, etc.

1. Diante da inércia da parte em intentar movimentação processual, 

conforme certidão acostada nos autos, o processo deve retornar ao 

arquivo definitivamente.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35626 Nr: 1007-07.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENI DE SOUZA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT, PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-68.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BERTULINO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JUSCIMEIRA 

(REQUERIDO)

DAIANE APARECIDA FERREIRA CPF 076.288.176-37 - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Reclamada, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: ANDREIA 

PINHEIRO OAB: MT0010946A-O, para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 19/09/2018 Hora: 13:00 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do(a) Reclamante e proferindo-se o julgamento de plano. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-68.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BERTULINO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JUSCIMEIRA 

(REQUERIDO)

DAIANE APARECIDA FERREIRA CPF 076.288.176-37 - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - MT21419/O, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 19/09/2018 Hora: 13:00 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-82.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER MARCOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 19/09/2018 Hora: 15:40 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-37.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: SILVANA PACHECO LEAL - MT0003714A, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 19/09/2018 Hora: 16:20 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-67.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER MARCOS 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)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A, para 

comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 19/09/2018 Hora: 16:00 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando-o (a) que o não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Lucilene Soares Paniago 

Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75651 Nr: 796-45.2018.811.0109

 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: João Gabriel Guizzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José da Costa
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo H. Cubitza - OAB:10742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias efetue o preparo da Carta Precatória, para citação e demais 

atos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76694 Nr: 1330-86.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAQUE CONTINI, VANDERSON DE OLIVEIRA 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Defesa Preliminar, sendo indicado advogado dos 

Réu na citação dos mesmos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70486 Nr: 71-86.2000.811.0109

 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: MARLI APARECIDA FUNCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SILVIO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERREIRA ALVIM - 

OAB:MT-6.057-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA-

Vistos em correição.

Trata-se de ação de inventário, ajuizada por MARLI APARECIDA FUNCK, 

em decorrência do falecimento de SILVIO LUIZ DA SILVA.

Ainda, conforme consta às fls.13, os autos foram redistribuídos a esta 

comarca em razão de declínio de competência.

 É o relatório.

DECIDO

Conforme consta nos autos, a requerente inventariante Marli Aparecida 

Funck, não se manifestou às vistas dos autos no prazo legal.

 Porém, decorrido o decurso de prazo de quase 18 anos, é medida que se 

impõe o arquivamento do processo, uma vez que o abandono processual 

está evidenciado.

 Assim sendo JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Vista à contadoria do juízo para elaboração dos cálculos das custas 

processuais respectivas, se necessário.

Desnecessário o decurso de prazo. Promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 07 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61030 Nr: 1020-90.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TRES F LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Autos nº: 1020-90.2012.811.0109

Código: 61030

-SENTENÇA EMBARGOS –

Vistos em correição

MADEIREIRA TRÊS F LTDA, interpôs perante este Juízo o presente 

Embargos de declaração com pedido de liminar, em desfavor da sentença 

à fl. 152 que extinguiu a ação em razão da quitação do débito, conforme 

requerido pela parte autora à fl. 150.

Destarte, insurge-se, sob a alegação de que a decisium restou omissa, em 

razão da não liberação dos valores bloqueados às fls. 141.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de terceiro e, o deferimento 

do desbloqueio necessário.

Breve é o relatório.

Fundamento e decido.

Do que consta nos autos, o executado interpôs os presentes embargos 

com o propósito de sanar a omissão na sentença (fl.157) que extinguiu o 

feito em razão da informação/solicitação da parte exequente quanto ao 

pagamento do débito objeto dos autos.

Destarte, em análise aos apontamentos do presente recurso, verifico que 

há omissão a ser sanada, consubstanciada na hipótese da 

desnecessidade de manter a penhora realizada à fl. 141 dos autos, face 

ao pagamento do débito.

Neste diapasão, adimplido o débito objeto dos autos, é medida que se 

impõe o desbloqueio de valores que estejam sub judice.

Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração interpostos contra a 

sentença objurgada, tão somente para sanar a omissão quanto ao não 

desbloqueio dos valores descritos às fl.141, mantendo in totum as demais 

determinações.

Assim, DETERMINO o desbloqueio dos valores, após, junte aos autos o 

comprovante respectivo.

Cumpra-se. Intimem-se as partes.

Marcelândia-MT, 04 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Comarca de Matupá

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 Jessica 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64973 Nr: 2651-24.2016.811.0111

 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 CLARA NUNES DOS SANTOS

 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:

 Autos nº 2651-24.2016.811.0111.

Código Apolo nº 64973.

Vistos.
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Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

Quanto aos argumentos trazidos pela Autarquia demandada, postergo a 

sua análise para ocasião da sentença.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade por trabalhador rural: a) exercício efetivo de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de 

setembro de 2018, às 12h30min, 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, na forma do 

art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 1º de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69409 Nr: 2428-37.2017.811.0111

 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 DE JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2428-37.2017.811.0111.

Código Apolo nº 69409.

Vistos.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

Quanto aos argumentos trazidos pela Autarquia demandada, postergo a 

sua análise para ocasião da sentença.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade por trabalhador rural: a) exercício efetivo de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de 

setembro de 2018, às 12h45min, 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, na forma do 

art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 1º de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71894 Nr: 3582-90.2017.811.0111

 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: JOANA JOSE DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3582-90.2017.811.0111.

Código Apolo nº 71894.

Vistos.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

Quanto aos argumentos trazidos pela Autarquia demandada, postergo a 

sua análise para ocasião da sentença.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade por trabalhador rural: a) exercício efetivo de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de 

setembro de 2018, às 12h15min, 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, na forma do 

art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 1º de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74396 Nr: 1201-75.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimara Tânia Silvestrin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO VENÂNCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1201-75.2018.811.0111 (Código 74396)

Classe – Assunto: Reconhecimento e Dissolução da União Estável

Requerente: Lucimara Tania Silvestrin

 Requerido: Hélio Venâncio de Oliveira

Vistos.

1 - RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2 - Processo em segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

3 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-o a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.

4 – DETERMINO a realização de audiência de conciliação, perante a 

conciliadora deste Juízo, com o agendamento de acordo com a pauta 

disponível.

5 – CITE-SE a parte requerida e INTIMEM-SE as partes para que 

compareçam à solenidade, acompanhados de seus advogados.

6 – Postergo a análise dos pedidos de inalienabilidade de bens e alimentos 

provisórios para após a realização da audiência conciliatória.

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.: 74065 Nr: 1022-44.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1022-44.2018.811.0111 (Código 74065)

Classe – Assunto: Reconhecimento e Dissolução da União Estável

Requerente: Aline Frota Marques

 Requerido: Francisco Rodrigues da Rocha

Vistos.

1 - RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2 - Processo em segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

3 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

4 – DETERMINO a realização de audiência de conciliação, a qual deverá 
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ser realizada pela conciliadora deste Juízo, com o agendamento de acordo 

com a pauta disponível.

5 – CITE-SE a parte requerida e INTIMEM-SE as partes para que 

compareçam à solenidade, acompanhados de seus advogados.

6 – Postergo a análise dos pedidos de inalienabilidade e alugueis para 

após a realização da audiência conciliatória.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 31 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51979 Nr: 127-59.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS DE CASTRO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Ante o exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da denúncia, e o faço para ABSOLVER o 

acusado MAYCON DOUGLAS DE CASTRO SANTOS, já qualificado nos 

autos, das sanções do art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, nos termos 

do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.EXPEÇA-SE certidão 

de créditos em favor do Defensor Dativo, qual seja Dr. Arlon de Souza 

Porto, com o valor total e corrigido dos honorários que lhes são devidos 

(05 URH), para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Constato que 

inexiste nos autos qualquer prova de que o aparelho celular apreendido 

(fl. 48) seja de origem ilícita. Sendo assim, DETERMINO que se proceda a 

intimação do acusado, para que compareçam junto a Administração do 

Fórum da Comarca de Matupá/MT, para retirada dos bens apreendidos nos 

autos, mediante comprovação de propriedade, no prazo de 90 (noventa) 

dias.Quanto ao revólver, considerando que não é passível de doação, 

bem como não mais interessa ao processo, determino a DESTRUIÇÃO, nos 

termos do artigo 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.CIÊNCIA ao 

Ministério Público e a Defesa.Transitada esta em julgado, procedam as 

anotações e comunicações de praxe e, após, arquive-se com as cautelas 

legais.Cumpra-se, expedindo o necessário.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Comunique-se.Matupá/MT, 30 de julho de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75766 Nr: 1802-81.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): DAIANE BIANCHI REICHERT 04289487157

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1802-81.2018.811.0111 (Código 75766)

Classe – Assunto: Alienação Fiduciária

Requerente:Bradesco Administradora de Consorcio Ltda

Requerida: Daiane Bianchi Reichert

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a notificação expedida à 

destinatária/requerida, por meio da EBCT – Correios, deixou de ser 

entregue ao endereço especificado no contrato pelos motivos de 

“ENDEREÇO INCORRETO”, de modo que a parte requerida não foi 

regularmente constituída em mora.

Destarte, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para regularizar a notificação extrajudicial para 

constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53249 Nr: 1361-76.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMÁRIO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:19418/O

 Código nº 53249

Processo nº 1361-76.2013.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Ordinário

 Autor: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

Acusado: Romário Batista da Silva

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal para apuração da prática do crime previsto no 

artigo 306, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei nº 9.503/97, praticado, em 

tese, por Romário Batista da Silva.

A denúncia foi recebida em 30 de janeiro de 2014 (fls. 36-38).

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. 55, em que foi aceita pelo acusado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a extinção da 

punibilidade do autor do fato Romário Batista da Silva, ante o cumprimento 

da proposta de suspensão condicional (fls. 67).

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 

ROMÁRIO BATISTA DA SILVA, 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64113 Nr: 2158-47.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON DARLYN FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24855/O, JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - 

OAB:22210, SARAH DE LIMA PINHEIRO - OAB:27730

 Autos nº 2158-47.2016.811.0111.

Código Apolo nº 64113

Vistos.

Considerando a CONVOCAÇÃO desta Magistrada para participação da “XII 

Jornada da Lei Maria da Penha”, a ser realizada nos dias 09 e 10 de 

agosto de 2018, que acontecerá em Brasília/DF, conforme decisão anexa, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada, antecipando-a para o dia 

06 de agosto de 2018 às 13h.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 1º de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56180 Nr: 279-39.2015.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRS, SKDO, MCR, MCDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Ante o exposto, inexistindo interesse no prosseguimento da presente 

representação promovida contra MATHEUS CARLOS DE SOUSA LIMA, 

MAURICIO CARDOSO RODRIGUES E SILAS RODRIGUES DA SILVA, julgo 

EXTINTO o fei to apenas em relação aos maiores 

mencionados.Considerando que a CNGC dispõe em seu art. 1.387 sobre a 

desnecessidade de intimação do acusado nas hipóteses de sentenças 

extintivas, por aplicação análoga, dispenso a intimação dos respectivos 

representados.Por fim, em relação ao adolescente Sidnei Kelvi de Oliveira, 

INTIME-SE a advogada nomeada para apresentar os MEMORIAIS FINAIS, 

no prazo legal.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 1º de agosto de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75645 Nr: 1753-40.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS NUNES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Código nº 75645.

Processo nº 1753-40.2018.811.0111.

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição de Ref.25, REVOGO a nomeação feita ao 

Dr. Arlon de Souza Porto e NOMEIO como defensora dativa do acusado 

MOISÉS NUNES RIBEIRO a advogada Andréia Ferdinando Varea que 

deverá ser intimada nos termos da decisão de Ref. 18.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 1º de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75125 Nr: 1515-21.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL LIMA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 115-21.2018.811.0111.

Código Apolo nº 75125

Vistos.

Considerando a CONVOCAÇÃO desta Magistrada para participação da “XII 

Jornada da Lei Maria da Penha”, a ser realizada nos dias 09 e 10 de 

agosto de 2018, que acontecerá em Brasília/DF, conforme decisão anexa, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada, antecipando-a para o dia 

06 de agosto de 2018 às 13h30min.

Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 1º de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68278 Nr: 1774-50.2017.811.0111

 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: Francisco Custodio Ramos Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:OAB-PE 21.714, VIVICIUS MAURICIO ALMEIDA - OAB:OAB-MT 

10.445

 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 Francisco Custódio Ramos Netto 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.: 55728 Nr: 40-35.2015.811.0111

 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: ALEX STENIO ROMERO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 40.35.2015.811.0111 (Código 55728)

Classe – Assunto: Ação Anulatória

Requerente: Alex Stênio Romero de Assunção

Requerido: Comandante Geral da Polícia Militar

Vistos.

Tendo em vista o transcurso de quase três anos de paralisação do feito, 

intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção por abandono.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61507 Nr: 790-03.2016.811.0111

 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: JBSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SABRINA LUZIA FIUZA 

METELO - OAB:18544, Samira Savia Fiuza Metelo - OAB:MT0019615O

 Processo nº 790-03.2016.811.0111 (Código 61507)

Classe – Assunto: Guarda

Requerente: João Batista Schumer de Mattos

Requerida: Roseli de Moura Fiuza

Vistos.

Transcorrido o prazo postulado, intime-se a parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59761 Nr: 114-55.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR MARIA CASMIESCKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, RECEBO os 

embargos declaratórios e, no mérito, NÃO ACOLHO a pretensão neles 

deduzidas, JULGANDO-OS IMPROCEDENTES.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 30 de julho 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54028 Nr: 327-32.2014.811.0111

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT

 Isto posto, com fundamento no art. 33, § 2º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para outorgar a guarda 

definitiva da criança Cristhian Allan Rodrigues Carvalho ao requerente 

Ermesson Carvalho, com os efeitos daí decorrentes.JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Colha-se o compromisso consoante o disposto 

no artigo 32 da Lei 8.069/90, com a lavratura do termo respectivo.Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 141, § 2º, da Lei nº 

8.069/90.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá 

(MT), 27 de julho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60246 Nr: 298-11.2016.811.0111

 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: JOAQUIM DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695, MAYCON A. CHAGAS DE LIMA - OAB:21831-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 60246.

Processo nº 298-11.2016.811.0111.

Vistos.

INTIME-SE a Autarquia Federal para, no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, bem como para, no mesmo 

prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de abatimento, o 

que deverá ser certificado.

Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.

Outrossim, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não 

haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o valor 

apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido “in albis” o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, §3º, I, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art. 23, Lei 8.906/94.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 1º de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58819 Nr: 1558-60.2015.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MILTON BRAGA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 Código nº 58819

Processo nº 1558-60.2015.811.0111.

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte executada não tomou ciência da 

sentença prolatada à Ref. 14.

Diante disso, remetam os autos ao Instituo Nacional de Seguro Social para 

que tome ciência da referida sentença.

Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado.

Após, façam-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 1º de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65521 Nr: 212-06.2017.811.0111

 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: CLAUDIA REGINA PINTO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - 

CFC PROFESSOR JULIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695, MAYCON A. CHAGAS DE LIMA - OAB:21831-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a 

parte requerida CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – CFC 

PROFESSOR JULIANO ao ressarcimento do dano material correspondente 

a R$ 1.000,00 (um mil reais), devidamente atualizados com juros de 1% 

(um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC e, via de 

consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Pela sucumbência recíproca, 

cada parte arcará com a verba honorária de seu advogado, sendo as 

custas e despesas processuais partilhadas à metade, nos termos do 

artigo 86, “caput”, do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 1º de 

agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 640 Nr: 780-08.2006.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ADÍLIO SIMIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL ADÍLIO SIMIONI, Filiação: 

Marcelino Simioni e Genesi Simioni. 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, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com 

o artigo 115, ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado Manoel Adílio Simioni, já qualificado nos autos, ante a prescrição 

da pretensão punitiva com relação ao crime que lhe é imputado neste 

processo (artigo 121, §2º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código 

Penal).Transitada em julgado a presente sentença, procedam-se as 

baixas, comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se,Matupá/MT, 09 de 

novembro de 2017.Suelen BarizonJuíza 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, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 01 de agosto de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54933 Nr: 1094-70.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weverton Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Ante o exposto, MANTENHO O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA do 

acusado WEVERTON SILVA DOS SANTOS, o que faço para garantir a 

ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e 

seguintes do Código de Processo Penal.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá/MT, 27 de julho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61717 Nr: 884-48.2016.811.0111

 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: ZENILDE MARIA DOS SANTOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 884-48.2016.811.0111.

Código Apolo nº 61717.

Vistos.

Ante o teor da petição de Ref. 31, ACOLHO a justificativa da parte autora 

e, determino o prosseguimento do feito.

Dessa forma, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 

de agosto de 2018, às 13h45min, 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, na forma do 

art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 27 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57636 Nr: 1020-79.2015.811.0111

 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: FABIO WILLIAN ROMÃO

 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 57636.

Processo nº 1020-79.2015.811.0111.

Vistos.

Considerando o aporte do laudo pericial (Refs. 30 a 32), bem como do 

estudo social (Ref. 41), CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo 

legal, responder aos termos da inicial, oportunidade em que manifestará 

sobre o laudo médico e estudo social.

Empós a apresentação da contestação, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a perícia e estudo social, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação.

Estando cumpridas as determinações, volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62269 Nr: 1150-35.2016.811.0111

 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: IVO REMIDIO SAATH

 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 62269.

Processo nº 1150-35.2016.811.0111.

Vistos.

NOMEIO como perito o Dr. Bolivar Alejandro Novoa Almeida, CRM 3298, 

médico atuante nesta Comarca, que deverá ser intimado nos termos da 

decisão de Ref.04.

No mais, considerando o que dispõe a Resolução 232 de 13 de julho de 

2016, editada pelo Conselho da Justiça Federal, a qual fixa os valores dos 

honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e 

segundo grau, observando o valor definido em tabela oficial, RETIFICO a 

decisão de Ref. 04 no que tange aos valores de honorários periciais, 

fixando-os em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

No mais, cumpra-se as determinações constantes nos autos.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68661 Nr: 1990-11.2017.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ZEILINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NOEMY OLIVEIRA E SILVA 

ZEILINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIOLA MORESCHI PASSANELI 

- OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1990-11.2017.811.0111 (Código 68661)

Classe – Assunto: Inventário

Inventariante: Pedro Zeilinger

Requerido: Espólio de Noemy Oliveira e Silva Zeilinger

Vistos.

Trata-se de ação de inventário do bem deixado por NOEMY OLIVEIRA E 

SILVA ZEILINGER.
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Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, recebo a petição inicial.

Nomeio como inventariante o requerente PEDRO ZEILINGER.

No mais, verifico que todos os herdeiros são maiores e capazes, de forma 

que, havendo acordo acerca da partilha dos bens, possível o 

processamento do inventário sob a forma de arrolamento sumário, 

conforme artigos 659 a 663 do Código de Processo Civil.

Intime-se as partes para que se manifestem. E, em caso positivo, para que 

providenciem o necessário para o processamento na forma indicada.

À mingua de elementos contrários e em homenagem à presunção de 

veracidade que a lei confere a declaração de pobreza sujeitada pela 

parte, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67541 Nr: 1335-39.2017.811.0111

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE VICTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACSON ANTONIO SCHMITT, ANILO SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, FABIO ARRUDA DOS SANTOS - OAB:OAB-MT 23482

 Processo nº 1335-39.2017.811.0111 (Código 67541)

Classe – Assunto: Cautelar Inonimada

Requerente: Bernadete Victor

Requeridos: Anilo Schimitt e Jacson Antônio Schimitt

Vistos.

Regularmente efetivado o pedido principal, designe-se audiência de 

conciliação/mediação, conforme a pauta da conciliadora do Juízo, na 

forma do artigo 334 do CPC, intimando-se as partes, por seus advogados 

(CPC, art. 308, §3º).

Não havendo composição, o prazo para contestação será contado na 

forma do artigo 335 do CPC (art.308, §4º, do CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 22571 Nr: 1018-27.2006.811.0111

 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: HBCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, Silvana Simões Pessoa - OAB:112.202/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Processo nº 2006/435 (Código 22571)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: HSBC Brasil Consórcios Ltda

Executado: Gerson Luiz Turcatto

Vistos em correição.

1) Tendo em vista o teor da certidão retro (ref.195), NOMEIO como 

defensora dativa o causídico DRA. ANDRÉIA FERDINANDO VAREA para 

patrocinar os interesses do executado Gerson Luiz Turcatto.

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 04 (quatro) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado 

nomeado para o “múnus” público não caberá os privilégios processuais 

garantidos aos Defensores Públicos.

 Deixo consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado 

provimento, para fins de conhecimento e advertência ao advogado 

nomeado:

“No caso de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de 

cumprir suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção 

integral da remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado 

arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.

“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT.”

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): i) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; ii) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais.

 Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição 

do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares.

Oportunamente será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

 2) INTIME-SE a advogada nomeada da presente decisão, bem como o 

executado para comparecer ao escritório da causídica.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 16 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57473 Nr: 937-63.2015.811.0111

 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: ALFAIR LIPRERI

 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 57473.

Processo nº 937-63.2015.811.0111.

Vistos.

Considerando o trânsito em julgado da sentença, certificado à Ref. 30, 

OFICIE-SE COM URGÊNCIA o INSS para que seja IMEDIATAMENTE 

implantado o benefício concedido à parte autora, conforme o teor da 

sentença de Ref.20, sob pena de responsabilização penal pelo crime de 

desobediência (art. 330 do CP).

No mais, intime-se a parte requerente para manifestação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75634 Nr: 1746-48.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOURDES PEREIRA DE AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1746-48.2018.811.0111.

Código Apolo 75634.

Vistos.

1 - RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

2 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-o a qualquer tempo se 
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inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.

3 –OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no prazo de 15 dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casado ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como 

de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os 

dados incrustados nos autos.

 4 - CITE-SE a Autarquia demandada nos termos da petição inicial, bem 

como empós apresentação de contestação INTIME-SE a parte autora, para 

no prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação.

5– Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os autos 

CONCLUSOS para designação da audiência de instrução e julgamento.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65391 Nr: 132-42.2017.811.0111

 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: AFO, ANA MARTA FERREIRA DE SOUZA ANACRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18.610, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 65391.

Processo nº 132-42.2017.811.0111.

Vistos.

Intime-se o apelado para apresentar as contrarrazões (CPC, art. 1.010, 

§1º), no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC).

Cumpridas todas as formalidades legais, REMETAM-SE os autos ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com os nossos cumprimentos.

No mais, considerando que não houve trânsito em julgado da sentença 

prolatada à Ref. 21, indefiro, por ora, o pedido formulado pela parte autora 

à Ref. 31.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57606 Nr: 1001-73.2015.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMERINDA CZECHOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MÁRIO CZECHOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1001-73.2015.811.0111 (Código 57606)

Classe – Assunto: Inventário

Inventariante: Almerinda Czechowski

Requerido: Espólio de Mário Czechowski

Vistos.

Analisando os autos verifico que todos os herdeiros são maiores e 

capazes, de forma que, havendo acordo acerca da partilha dos bens, 

possível o processamento do inventário sob a forma de arrolamento 

sumário, conforme artigos 659 a 663 do Código de Processo Civil.

Intime-se as partes para que se manifestem. E, em caso positivo, para que 

providenciem o necessário para o processamento na forma indicada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70236 Nr: 2817-22.2017.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELANE JOSE GONÇALVES PEREIRA, DEUSELI 

GONÇALVES PEREIRA, DEUZANIRA GONÇALVES DE SOUZA, JAIRO 

GONÇALVES PEREIRA , FRANCISCA GONÇALVES PEREIRA, MARIA DE 

FATIMA GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDNA GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2817-22.2017.811.0111 (Código 70236)

Classe – Assunto: Inventário

Inventariante: Delane José Gonçalves Pereira

Requerido: Espólio de Edna Gonçalves Pereira

Vistos.

Analisando os autos verifico que todos os herdeiros são maiores e 

capazes, de forma que, havendo acordo acerca da partilha dos bens, 

possível o processamento do inventário sob a forma de arrolamento 

sumário, conforme artigos 659 a 663 do Código de Processo Civil.

Intime-se as partes para que se manifestem. E, em caso positivo, para que 

providenciem o necessário para o processamento na forma indicada.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 26 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68632 Nr: 1972-87.2017.811.0111

 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: LUCIMAR BATISTELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Réus Indeterminados, Tiago Piazza Carlott

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008, HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - OAB:16635, MARCELO 

BERTOLDO BARCHET - OAB:5665

 Vistos. Defiro em favor da requerente o prazo de 15 dias para juntada da 

documentação comprobatória da interposição do pedido de regularização 

fundiária da área em litigio, bem como as demais requeridas em juízo. Após 

abra-se vista à parte contraria para manifestação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-11.2015.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA TOSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL BEZERRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KASSIO ROBERTO PEREIRA OAB - MT0012691A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ Numero do Processo: 

8010127-11.2015.8.11.0111 REQUERENTE: MARIA TEREZA TOSTA 

REQUERIDO: DANIEL BEZERRA DA SILVA Vistos em correição. 1)Ante o 

teor da certidão de ID. 10918457 NOMEIO com defensor dativo da parte 

requerida o advogado Kassio Roberto Pereira. Tomando em conta a 

natureza da causa FIXO os honorários do mencionado advogado em 05 

(cinco) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela 

de honorários da OAB/MT. Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o “múnus” público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, 
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para fins de conhecimento e advertência ao advogado nomeado: “No caso 

de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir 

suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição”. 

“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT.” 

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): i) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; ii) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais. Assim, o 

descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Oportunamente será determinada a 

expedição de certidão em favor do Defensor Nomeado para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso. 2) INTIME-SE o advogado nomeado 

acerca da presente decisão. Cumpra-se. Suelen Barizon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010016-95.2013.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR REIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SALATIEL FERMINO VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO OAB - MT0013563A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO MATUPÁ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MATUPÁ AVENIDA Hermínio Ometto, 321, 

ZCR - MATUPÁ Numero do Processo: 0010016-53.2013.811.0041 Polo 

Ativo: JAIR REIS Polo Passivo: SALATIEL FIRMINO VIEIRA VISTOS. Diante 

da inércia da causídica nomeada, nomeio em substituição o Dr. Marcus 

Augusto Giraldi Macedo, OAB/MT13563, o qual deverá ser intimado do 

encargo nos termos do despacho prolatado no mov. 41.1. Em caso de 

inércia, certifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Matupá 

(MT), 14 de novembro de 2016. FABIO PETENGILL, Juiz Substituto.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60424 Nr: 3974-16.2016.811.0030

 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: NMC, MJPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SynaraVieira Gusmão - 

OAB:11175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILZETE MARIA COSTA, Cpf: 

96297190100, Rg: 1.451.500-8, Filiação: Arindo Carlos da Costa e Creuza 

Pires da Costa, data de nascimento: 21/06/1981, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, do lar., Telefone 8448-1930 e atualmente em local 

incerto e não sabido MARCELO JOSÉ PEREIRA SIQUEIRA, Cpf: 

03575916900, Rg: 7533064-2, Filiação: José Pereira Siqueira e Tereza 

Nunes Siqueira, data de nascimento: 16/11/1976, brasileiro(a), natural de 

Araucaria-PR, solteiro(a), motorista, Telefone 9941-3565. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 544,26 (Quinhentos e quarenta e quatro reais e 

vinte e seis centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA FINS 

DE PROTESTOS.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carmelindo Rei da Silva, 

digitei.

Nobres, 02 de agosto de 2018

Carmelindo Rei da Silva

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-25.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE OJEDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT0009022A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos etc. Altere-se a classe processual para cumprimento 

de sentença. Intime-se a parte executada, através de seu(s) Advogado(s) 

para efetuar o pagamento da obrigação imposta na sentença no prazo de 

15 dias, sob pena de multa no percentual de 10%, conforme o art. 523 do 

NCPC ou oferecer bens a penhora suficientes a garantia da dívida. 

Destaco que de acordo com o enunciado 97 do FONAJE, a multa disposta 

no art. 523, §1º, do CPC/2015 é aplicável no juizado especial, contudo, não 

se aplica os honorários advocatícios. Não havendo pagamento do débito, 

certifique-se e conclusos para análise dos demais pedidos. Intime-se 

também o exequente. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-03.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000182-03.2017.8.11.0030. REQUERENTE: AMANDA GONCALVES 

VIEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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, inciso I do CPC/15. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta pelo reclamante em 

desfavor da reclamada, ambos qualificados nos autos. Em síntese, 

sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela demandada, uma vez que afirma não possuir débitos legítimos a ponto 

de justificar restrição no importe de R$ 355,87 (trezentos e cinquenta e 

cinco reais e oitenta e sete centavos), data de inclusão 19/05/2014. A 

reclamada, em sua peça de defesa, afirma que a Reclamante é titular do 

cartão de crédito VISA FACIL sob o nº 4096-0158-6520-4825, por meio do 

qual foram contraídos débitos, que restaram inadimplidos, ocasionando as 

inscrições de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco 

teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A 

reclamada apresentou com a contesta cópia do contrato de PROPOSTA 

PARA EMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO BRADESCO (Id 10236377), 

cuja assinatura, mesmo a olhos leigos, constata-se idêntica aquelas 

lançadas na procuração, declaração e documento pessoal, restando 

incontroverso a contratação, não tendo o reclamante adimplido as 

parcelas contratadas, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF 
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da parte reclamante ao rol de inadimplentes. Ademais, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Novo Código de 

Processo Civil. Ademais, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente 

impugnados. Comprovada a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de relação jurídica e débitos, bem 

assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de 

que a parte reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Por fim, quanto à alegação de ausência 

de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada a efeito a 

inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do 

arquivista e não do credor, que apenas informou o inadimplemento, 

consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. Ante o exposto, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa no 

importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à 

causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa – art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e 

demais formalidades. Publicada e registrada no sistema. Intimem-se. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010257-50.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANITA ROOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572/O (ADVOGADO)

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença. O exequente 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, e posteriormente, a 

executada apresentou manifetsção. Considerando a determinação da 

sentença proferida, verifico que assiste razão os cálculos apresentados 

pelo exequente, desse modo, intime-se a executada à efetuar o 

pagamento voluntário do débito no montante de R$ 5.724,33 (cinco mil 

setecentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), sob pena de multa no 

percentual de 10% (dez) por cento, conforme art. 523 do CPC. Não 

havendo pagamento do débito, certifique-se e conclusos para análise dos 

demais pedidos. Intime-se também o exequente. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-46.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAYNE COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c pedido de tutela de evidência e condenação em danos morais 

proposta por Lorrayne Costa Silva em face de Banco IBI S/A Banco 

Multiplo, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a inicial que 

seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, com fundamento 

em débito da reclamada. Afirma o(a) reclamante que o débito é ilícito, haja 

vista que esse não possui débito com a parte requerida. Pugna pela 

concessão de medida liminar para que seus dados sejam retirados dos 

órgãos de proteção ao crédito e no mérito a confirmação da medida 

liminar, declarando a inexistência de relação jurídica e a condenação da 

empresa ré por danos morais. 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”. No caso em análise, a 

parte autora pleiteou pela gratuidade da justiça, entretanto, não 

apresentou documentos que comprovem a sua hipossuficiência. Desse 

modo, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, devendo proceder, em sede 

recursal, recolhimento das taxas judiciárias ou comprovar a sua condição 

de hipossuficiente, sob pena de não conhecimento do recurso. II – DA 

INVERSÃO ÔNUS DA PROVA Verifico que ao caso vertente é aplicável o 

Código de Defesa do Consumidor, sendo a parte autora consumidora de 

serviço como destinatária final e a ré fornecedora de serviços mediante 

remuneração nos termos dos artigos 2º e 3º da lei 8.078/90. Aplica-se ao 

caso o art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que o consumidor em questão é hipossuficiente técnica em relação à 

empresa requerida fornecedora de serviços, razão pela qual inverto o 

ônus da prova em benefício da(o) requerente. III – DA TUTELA DE 

EVIDÊNCIA De acordo com o art. 300 do NCPC a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito (verossimilhança das alegações) e o perigo de dano (perigo da 

demora) ou risco ao resultado útil do processo. A verossimilhança das 

alegações do autor não restou comprovada, uma vez que não consta nos 

autos que o autor tenha entrado em contato com a requerida para obter 

informações sobre o débito, não juntou protocolo ou qualquer documento 

que comprove a tentativa de resolução da via administrativa, como 

informa. Dessa forma, ausente o requisito de verossimilhança das 

alegações, a medida a ser imposta é o indeferimento da liminar. Com essas 

considerações e fundamentos, INDEFIRO a MEDIDA LIMINAR pleiteada. IV 

– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Cite-se a parte requerida, nos termos do 

artigo 18 e 20 Lei n. 9.099/95, para que responda a presente ação, 

intimando-a para comparecer à audiência de tentativa de conciliação, a ser 

designada conforme a pauta do(a) conciliador(a), sob pena de confissão 

e revelia. Não obtida a conciliação, a parte requerida deverá apresentar 

contestação no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se também a(o) Requerente 

para que compareça à audiência de conciliação, sob pena de extinção do 

processo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010188-23.2012.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS BENEDITO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (ADVOGADO)

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos etc, Considerando que a parte requerida efetuou o 

pagamento devido, acolho o pedido retro e determino seja expedido alvará 

de levantamento em benefício da parte autora, devendo se observar o 
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disposto no Provimento 68/2018 - CNJ. Após, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010139-11.2014.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FILYPE SARAIVA CORDEIRO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MENDES BARRAVIEIRA OAB - MT0013116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos etc. Considerando que a parte requerida efetuou o 

pagamento devido, acolho o pedido retro e determino seja expedido alvará 

de levantamento em benefício da parte autora, observando-se o disposto 

no Provimento 68/2018 - CNJ. Após, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000317-15.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA MATEUS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos etc. Primeiramente, altere-se a classe processual para 

cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada, através de seu(s) 

Advogado(s) para efetuar o pagamento da obrigação imposta na sentença 

no prazo de 15 dias, sob pena de multa no percentual de 10%, conforme o 

art. 523 do CPC ou oferecer bens a penhora suficientes a garantia da 

dívida. Destaco que de acordo com o enunciado 97 do FONAJE, a multa 

disposta no art. 523, §1º, do CPC/2015 é aplicável no juizado especial, 

contudo, não se aplica os honorários advocatícios. Não havendo 

pagamento do débito, certifique-se e conclusos para análise dos demais 

pedidos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-26.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EDECARLOS DOS SANTOS (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)

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Decido. Verifico que o reclamante foi devidamente intimado para 

comparecer em audiência de conciliação e não compareceu. Dessa forma, 

em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da Lei 9.099/95, extingo o 

processo sem resolução do mérito. Custas pelo reclamante, 

observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos Juizados Especiais. 

Sem honorários advocatícios face às disposições dos art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-84.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIDE DE FRANCA (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)

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Decido. Verifico que o reclamante foi devidamente intimado para 

comparecer em audiência de conciliação e não compareceu. Dessa forma, 

em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da Lei 9.099/95, extingo o 

processo sem resolução do mérito. Custas pelo reclamante, 

observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos Juizados Especiais. 

Sem honorários advocatícios face às disposições dos art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-69.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIDE DE FRANCA (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)

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Decido. Verifico que o reclamante foi devidamente intimado para 

comparecer em audiência de conciliação e não compareceu. Dessa forma, 

em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da Lei 9.099/95, extingo o 

processo sem resolução do mérito. Custas pelo reclamante, 

observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos Juizados Especiais. 

Sem honorários advocatícios face às disposições dos art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-70.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Decido. Verifico que o reclamante foi devidamente intimado para 

comparecer em audiência de conciliação e não compareceu. Dessa forma, 

em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da Lei 9.099/95, extingo o 

processo sem resolução do mérito. Custas pelo reclamante, 

observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos Juizados Especiais. 

Sem honorários advocatícios face às disposições dos art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-23.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE DE ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Decido. Verifico que o reclamante foi devidamente intimado para 

comparecer em audiência de conciliação e não compareceu. Dessa forma, 

em consonância com o que dispõe o art. 51, I, da Lei 9.099/95, extingo o 

processo sem resolução do mérito. Custas pelo reclamante, 

observando-se o que dispõe o art. 51, §2º, da Lei dos Juizados Especiais. 

Sem honorários advocatícios face às disposições dos art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Sentença publicada no PJE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8010153-29.2013.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BETANIA PATRICIA DE SALLES OAB - MT0010265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIDALVA MARIA GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT0012006A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos etc. Proceda-se as publicações e notificações 

referente ao processo em nome da advogada Betânia Patrícia de Salles – 

OAB/MT nº. 10.265. Intime-se a advogada constituída para dar andamento 

no presente feito, no prazo de 05 (cinco) dias, e requerer o que entender 

de direito. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010048-18.2014.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JUSINO BENEDITO OJEDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar sobre o teor da certidão retro.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010126-12.2014.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE DE ALMEIDA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE SANEAMENTO DE NOBRES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar sobre o teor da certidão retro.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000108-46.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CAMPOS DE MATOS SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos etc. Primeiramente, altere-se a classe processual para 

cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada para efetuar o 

pagamento da obrigação imposta na sentença no prazo de 15 dias, sob 

pena de multa no percentual de 10%, conforme o art. 523 do NCPC ou 

oferecer bens a penhora suficientes a garantia da dívida. Destaco que de 

acordo com o enunciado 97 do FONAJE, a multa disposta no art. 523, §1º, 

do CPC/2015 é aplicável no juizado especial, contudo, não se aplica os 

honorários advocatícios. Não havendo, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar nos autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-16.2013.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BASILIO OAB - MT0014253S (ADVOGADO)

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos etc. Indefiro pedido Id. 4491851, vez que o presente 

feito fora sentenciado, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/15. 

Cumpra-se a decisão na íntegra a decisão de Id. 3715888. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-11.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE BUSSOLARO OAB - MT0015051A (ADVOGADO)

BETANIA PATRICIA DE SALLES OAB - MT0010265A (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 NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000369-11.2017.8.11.0030. REQUERENTE: ELAINE CRISTINA RODRIGUES 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. 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, inciso I do CPC/15. 

Preliminar. - Da Incompetência do Juízo. Rejeito a preliminar de 

incompetência de juízo para o deslinde do processo por necessidade de 

prova pericial, posto que as provas existentes nos autos se mostram 

suficientes para a elucidação da questão. Mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANO MATERIAIS C/C DANOS MORAIS proposta ELAINE 

CRISTINA RODRIGUES DA SILVA em desfavor ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, qualificados nos autos. A reclamante, 

em síntese, noticia que em 25/12/2016 houve queda de energia em sua 

residência e na região devido a descargas elétricas, provocando a queima 

de 01 (um) MICRO COMPUTADOR da marca HP do modelo HP402G1 SFF e 

01 (um) ROTEADOR da marca TP-LINK do modelo TL-WR941ND. Afirma 

que administrativamente, por duas vezes apresentou documentação 

exigida pela reclamada, estando ambas dentro do prazo dos 90 dias, 

porém a empresa ré indeferiu o pedido de ressarcimento sob o argumento 

de que a documentação não foi entregue. Razão pela qual o autor requer 

através da via judicial o ressarcimento dos eletros queimados, no valor 

orçado de R$ 2.594,60 (dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e 

sessenta centavos), além de indenização pelos danos morais sofridos. A 

reclamada na sua contestação alega que o processo administrativo de 

ressarcimento de danos em equipamentos elétricos ainda esta em 

andamento, pois é preciso que a reclamante providencie os documentos 

solicitados e enviar para ter continuidade no processo. Afirma que não 

houve qualquer falha na prestação do serviço da ré que possa ter 

causado os prejuízos a autora, sendo que qualquer dano sofrido por esta, 

fora causado por sua própria OMISSÃO em não apresentar os 

documentos, inexistindo o dever de indenizar. Pois bem. As prestadoras 

de serviço público sujeitam-se às mesmas regras às quais o Estado é 

submetido. A Constituição da República em seu art. 37, § 6º, estabelece a 

responsabilidade objetiva da Administração, com base na Teoria do Risco 

Administrativo. Para que o Estado possa ser responsabilizado pelo 

prejuízo, bastam três pressupostos: a ocorrência do fato administrativo, 

caracterizado pelo comportamento comissivo ou omissivo a ele imputado, 

o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e o dano. A 

concessionária de energia não pode responsabilizar os usuários pelos 

danos de aparelhos eletrônicos ocorridos em razão de descargas de 

energia ocorridas, na maioria das vezes, à quilômetros de distância de 

suas residências. A obrigação de manter mecanismos de proteção contra 

surtos e descargas, evitando a propagação de seus efeitos danosos, 

pertence inexoravelmente à operadora de energia. A ausência de 

instalação de sistemas de proteção contra surtos nos domicílios não 

afastam a responsabilidade da concessionária de energia, visto que são 

apenas complementares. Diante disto, verificada a ação ou omissão por 
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parte da recorrente, dispensando-se, pela teoria do risco social a figura 

da culpa – que ao par disto ficou efetivamente caracterizada – o nexo de 

causalidade e os prejuízos, impõe-se, na forma da lei civil brasileira, a 

obrigação de indenizar. Comprovados o dano material pelos documentos 

achados com a exordial e a responsabilidade da prestadora de serviço 

pelas falhas no fornecimento de energia elétrica, bem como os danos 

causados em aparelhos eletrônicos residenciais, a indenização é medida 

que se impõe. Entretanto, com relação ao pedido indenizatório material, 

vige a regra de que o dano material passível de indenização é unicamente 

aquele devidamente comprovado, tendo a parte autora carreado aos 

autos: Laudos Técnicos (Id 9213720 e Id 9213725) e Nota Fiscal (Id 

10024710), referente 01 (um) MICRO COMPUTADOR da marca HP do 

modelo HP402G1 SFF, portanto o valor a ser considerado na restituição, 

perfaz R$ 1.481,00 (um mil e quatrocentos e oitenta um reais). O Código 

de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva 

do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do 

risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de 

indenizar. O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

No tocante ao quantum indenizatório a titulo de dano moral, entendo que 

fixado em valor compatível com a lesão sofrida e que não há razão para 

sua fixação nos patamares pleiteado pelo Recorrente, até porque na 

fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e 

proporcionalidade. Pelo exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para: - CONDENAR a reclamada, a título de danos 

materiais, ao pagamento de R$ 1.481,00 (um mil e quatrocentos e oitenta 

um reais), acrescidos de juros de 1%, a partir do desembolso, e correção 

monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data; - CONDENAR a Reclamada 

ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a 

súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-25.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SERRA MENDONCA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000478-25.2017.8.11.0030. REQUERENTE: RAQUEL SERRA MENDONCA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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, inciso I do CPC/15. Preliminares. - Da Incompetência do Juizado 

Especial. Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do 

processo por necessidade de prova pericial, uma vez que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. - Da Inépcia da Petição Inicial. No que diz respeito à preliminar de 

inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. - Da Falta de Interesse de Agir. Em relação a preliminar 

suscitada pela Reclamada na contestação, entendo que essas se 

confundem com o mérito, e com ele serão analisados em momento 

posterior. Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por RAQUEL 

SERRA MENDONÇA em face do BANCO BRADESCO S/A, ambos 

qualificados nos autos. Em síntese, a reclamante aduz que cumpriu com 

todas as suas obrigações perante as empresas que possuía ou possuí 

crédito. Afirma que teve seu nome negativado indevidamente pela 

demandada, uma vez que afirma não possuir débitos legítimos a ponto de 

justificar restrição no importe de R$ 235,87 (duzentos e trinta e cinco reais 

e oitenta e sete centavos), data de inclusão em 04/09/2017, contrato n. 

041392993000004EC. A reclamada na sua contestação noticia que o 

contrato é decorrente ainda de quando a parte autora era menor de idade 

e recebia benefício do INSS e sua mãe era sua representante, essa forma 

Maria domingas Serra ficou com sua representante em sua conta, em 

06/08/2015 a mesma compareceu junto ao banco solicitou uma operação 

de crédito pessoal no valor 3100,00 dividindo em 40 parcelas 235,87, 

parcelas que seriam descontadas do benefício. Informa que ao atingir a 

maior idade a parte autora deixou de receber o beneficio e com isso 

deixou as parcelas de seu contrato em aberto o que resultou na restrição 

de seu nome, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, 

tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. 

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do 

ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à 

parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Novo Código de Processo Civil. 

Tendo a reclamada apresentado contrato (Id 11742447), cabia à parte 

autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se 

desincumbiu. Insta consignar que a reclamante não apresentou 

impugnação. Não resta dúvida, de que a parte reclamante não quitou seu 

débito com a requerida. Presentes indícios substanciais de que os débitos 

que ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de relação jurídica e 

débitos, bem assim de configuração de danos morais. Com relação à 

litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se 

trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. Por fim, 

quanto à alegação de ausência de notificação prévia, a notificação do 

devedor, antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros 

de inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do credor, que apenas 

informou o inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do 

STJ. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. 

Publicada e registrada no sistema Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da 

Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-62.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

AUDEMIR JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000579-62.2017.8.11.0030. REQUERENTE: AUDEMIR JESUS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. 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, inciso I do CPC/15. Da Revelia. A 

Reclamada apresentou contestação (Id 12153185), porém deixou de 

comparecer na audiência de conciliação (Id 12363634), tão pouco 

justificou ausência, razão pela qual, nos termos do art. 344 do Novo 

Código de Processo Civil reconheço a revelia. Mérito. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposto por AUDEMIR JESUS DE 

OLIVEIRA em face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS, ambos devidamente qualificados nos autos. Sustenta a 

parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela 

demandada, uma vez que afirma não possuir dois débitos legítimos a ponto 

de justificar restrições nos importes de R$ 857,87 (Oitocentos e cinquenta 

e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos), incluso nos órgãos de restrição 

em 30/11/2014, contrato n. 815417703, e R$ 139,50 (Cento e Trinta e Nove 

Reais e Cinquenta Centavos), incluso nos órgãos de restrição em 

05/09/2015, contrato n. 5051988. A Reclamada, aduz, em apertada 

síntese, que não praticou nenhuma conduta ilícita que pudesse ensejar a 

reparação por danos, pois a cobrança é devida, e em decorrência de 

cessão de direitos creditórios do BANCO DO BRASIL S.A. Pois bem. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo a Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Diante da negativa do Reclamante, cabia à parte reclamada 

comprovar a regularidade dos débitos e a existência de relação jurídica 

entre as partes (Reclamante e BANCO DO BRASIL), apresentando o 

contrato que originou o débito, devidamente assinado, ônus do qual não se 

desincumbiu. A apresentação, tão somente do contrato de cessão de 

crédito, não é capaz de comprovar a relação jurídica entre o Reclamante e 

Reclamada, nem mesmo a origem do débito. Ademais, em sede de 

impugnação, o autor impugna a declaração de cessão de crédito 

apresentada (Id 12153196), vez que o referido documento ocorreu após a 

interposição da presente ação, pois a presente ação foi proposta em 

11/01/18, e a cessão de credito datada em 29/01/2018. Portanto, não 

trouxe a ré prova que evidenciasse a legitimidade da dívida, tampouco da 

contratação, ônus da qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do 

NCPC. Nesse sentido, a declaração de inexistência do débito é medida que 

se impõe. De outro norte, verifico que o Reclamante cumulativamente 

requer a condenação de indenização por danos morais, sob o fundamento 

de que seu nome foi indevidamente inserido no cadastro de proteção ao 

crédito. Neste caso o dano moral é presumido, in re ipsa, comprova-se 

pela força dos próprios fatos e independe de demonstração da extensão 

dos prejuízos para que surja a obrigação de indenizar. Assim, 

demonstrada a relação de causalidade entre a conduta do agente e o 

dano sofrido pela parte autora, resta fixar o quantum indenizatório. 

Sabe-se que a reparação de danos morais visa minimizar a dor da vítima, 

proporcionando-lhe satisfação, sem importar em enriquecimento indevido. 

De outro norte, a condenação retrata punição ao ofensor, objetivando 

dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de novos ilícitos. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Levando em 

conta esses parâmetros, e por tudo mais que se vê dos autos, a quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil) mostra-se eficaz para compensar 

pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações pela parte 

reclamada, sempre levando em conta os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Quanto à alegação de ausência de notificação prévia, a 

notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, 

nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do 

credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante entendimento 

sumular n. 359 do STJ. Por fim, em relação à litigância de má-fé, entendo 

que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre 

exercício do direito constitucional de ação. Ante o exposto, decreto a 

REVELIA da parte reclamada e opino pela PARCIAL PROCEDENCIA dos 

pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: 

- DECLARAR a inexistência dos débitos mencionados na inicial, imputado 

pela parte reclamada; - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar 

o nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente aos débitos do 

presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 

54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem condenação em custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO 

NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do 

Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-55.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RODRIGUES DE LIMA (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 NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000573-55.2017.8.11.0030. REQUERENTE: JULIO CESAR RODRIGUES DE 

LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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, inciso I do CPC/15. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, ambos qualificados 

nos autos. Em síntese, sustenta a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débitos legítimos a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

38,31 (trinta e oito reais e trinta e um centavos), data da inclusão em 

20/02/2014, contrato n. CT80192696149. A reclamada, em sua peça de 

defesa, afirma que a Reclamante é titular do cartão de crédito VISA FACIL 

sob o nº 4096004796003027, por meio do qual foram contraídos débitos, 

que restaram inadimplidos, ocasionando as inscrições de seu nome nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma 

não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o 

suposto dano ocorresse. Pois bem. A reclamada apresentou com a 

contesta cópia: do contrato de PROPOSTA PARA EMISSÃO DE CARTÕES 

DE CRÉDITO BRADESCO (Id 12309381); da FICHA PROPOSTA DE 

ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO “PESSOA FÍSICA”, CARTÃO DE 

ASSINATURA (Id 12309391), cujas assinaturas, mesmo a olhos leigos, 

constata-se idêntica aquelas lançadas na procuração, declarações e 

termo de audiência de conciliação, além de documento pessoal, 

comprovante de residência e holerite (Id 12309391), restando 

incontroverso a contratação, não tendo o reclamante adimplido as 

parcelas contratadas, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF 

da parte reclamante ao rol de inadimplentes. Assim, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 
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recurso. No caso, a parte requerente apresentou impugnação, alegando 

GENERICAMENTE a necessidade de exame grafotécnico, todavia, NÃO 

IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, BEM 

COMO NÃO APONTA AS DIVERGÊNCIAS NAS ASSINATURAS. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Novo Código de Processo Civil. 

Ademais, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

Comprovada a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Presentes 

indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações 

são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de relação jurídica e débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Novo Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional. Por fim, quanto à alegação de ausência de notificação prévia, 

a notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do seu 

nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do 

credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante entendimento 

sumular n. 359 do STJ. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula 

nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por 

cento), sobre o valor da causa – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da reclamada. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE 

FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-82.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MAYK VICTOR DA SILVA CARRIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BETANIA PATRICIA DE SALLES OAB - MT0010265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA MUNOZ & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT0019649A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

8010035-82.2015.8.11.0030. REQUERENTE: MAYK VICTOR DA SILVA 

CARRIJO REQUERIDO: PATRICIA MUNOZ & CIA LTDA - ME Vistos. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

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, inciso I do CPC/15. Em síntese, 

noticia a parte autora que foi surpreendido ao descobrir protesto, no 

Cartório do 2º Ofício de Nobres, em seu CPF pela empresa reclamada, 

local onde fez sua habilitação de carteira de motorista. Alega que seu 

nome consta no rol de mal pagadores, mesmo estando liquidadas as 

parcelas. Em defesa, alega a reclamada que o autor houve atrasos nas 

últimas 03 (três) parcelas, e que assim que constatou que o nome do 

Requerente encontrava-se negativado, prontamente solicitou a exclusão 

do SERASA, Afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria 

concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. O autor faz 

prova do pagamento dos valores cobrados, conforme comprovante 

juntado no Id 1367309. Insta consignar que os cancelamentos dos 03 

(três) títulos protestados, mencionados na exordial, no valor de R$ 100,00 

(cem reais) cada, inclusos no ano 2013, somente ocorreram após 

ajuizamento da presente demanda (Id 1367328), em outubro/2015. 

Restando comprovado a permanência da negativação por 02 (dois) anos. 

Assim, sem delongas, uma vez comprovado pelo Autor a deterioração da 

dívida, ante o respectivo pagamento, cumpre à parte ré provocar o 

contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II do NCPC, o que não o fez, 

devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Com relação à 

litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se 

trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. Por fim, 

os danos morais são devidos, embora não na cifra inicialmente pretendida, 

diante de todo o desgaste, de todo o transtorno, da sensação de 

impotência, da humilhação, experimentados pelo consumidor, na via crucis 

que percorreu, tentando solucionar o impasse. Ademais, o inteiro teor da 

Súmula 385 STJ é o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Pelo 

exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal 

de Justiça). Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-82.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO ESTEVAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT0010875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000513-82.2017.8.11.0030. REQUERENTE: NARCISO ESTEVAO DE 

ARRUDA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. 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, inciso I do CPC/15. Trata-se de 

AÇÃO DE EXCLUSÃO DE INSERÇÃO INDEVIDA DE NOME EM SPC- 

SERASA c/c ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA, c/c DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, ambos qualificados 
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nos autos. Em síntese, sustenta a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que nega qualquer 

relação comercial, e afirma não possuir débitos legítimos a ponto de 

justificar restrição no importe de R$ 99,64 (noventa e nove reais e 

sessenta e quatro centavos), data da inclusão em 29/05/2017, contrato n. 

003020039342026P. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, aduz 

que há contrato entre as partes, e que o contrato fora devidamente 

assinado a rogo, haja vista o requerente ser analfabeto. Afirma que a 

inscrição somente se deu em razão de culpa exclusiva do próprio 

consumidor inadimplente, e por assim, afirma não ter cometido qualquer 

ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. 

Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação 

de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Após analise dos autos, a reclamada 

apresentou nos autos contrato e declaração de assinatura a rogo 

subscrito por UMA testemunha (Id 11675010), em discordância ao art. 595 

do Código Civil, além da ausência de documento pessoal e digital do autor 

no referido contrato. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos 

de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o 

nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência dos débitos é 

medida que se impõe. De outro norte, a Reclamante cumulativamente 

requer a condenação de indenização por danos morais, sob o fundamento 

de que seu nome foi indevidamente inserido no cadastro de proteção ao 

crédito. Verifico a parte Reclamante possui outra anotação junto ao 

SPC/SERASA, no entanto, é superveniente à discutida na presente 

reclamação. Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do 

STJ. Inobstante a não aplicação da referida Súmula, a existência de outro 

apontamento posterior, como no presente caso, são levados em 

consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Pelo exposto, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial, imputado pela parte reclamada; - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a 

súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

8010269-64.2015.8.11.0030. REQUERENTE: MARIA NEVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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, inciso I do CPC/15. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA “INAUDITA ALTERA PARS” proposta pela 

reclamante em desfavor da reclamada, ambos qualificados nos autos. 

Noticia a Reclamante que é funcionaria contratada pelo município de 

Nobres como auxiliar de serviços gerais e recebe mensamente o valor de 

R$ 945,60 (novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), e 

a pedido da municipalidade, a Requerente procurou o a Requerida para 

abrir conta-salario e assim, receber seus haveres trabalhistas. Alega que 

após a abertura da conta e envio do cartão magnético para saque, negou 

à requerente levantamento dos valores referente ao seu salário, 

depositados em sua conta sob o fundamento de que a Requerente 

constava no sistema do banco como “morta”, ficando impedido de sacar o 

valor relativo ao seu salário que foi creditado naquela conta. Aduz que 

procurou o Cartório indicado pela Requerida e este lhe enviou uma nota 

garantindo que não tem Certidão de Óbito em nome da Requerente. Por 

toda situação vivenciada requer a devolução em dobro do provento e 

indenização pelos danos morais sofridos. A Reclamada aduz em apertada 

síntese, que a requerente recebeu seu provento no dia 08/09/2015, no 

entanto, a mesma estava com anotação cadastral de falecida, que de fato 

estava impedindo a realização do saque, e que foi sugerido à advogada a 

devolução do valor à Prefeitura Municipal de Nobres, que faria o 

pagamento à Requerente via cheque, todavia essa sugestão não foi 

aceita. Afirma que a referida anotação cadastral foi baixada em 

18/09/2015, a partir da qual o valor já ficou disponível para movimentação, 

e que a advogada da parte autora foi informada de que o valor já estava 

disponível para saque, e por assim, inexistente o dever de indenizar, 

devendo ser a presente demanda julgada improcedente. Pois bem. No 

caso, em contestação, denota-se através do extrato bancário (Id 

1376556) acostado pela Reclamada, que a instituição financeira agiu de 

forma desidiosa, pois incontroverso quanto a IMPEDITIVA ABSOLUTA da 

referida conta, bem como a ausência da culpa da Reclamante. Desse 

modo, a instituição bancária, ora Reclamada, jamais poderia bloquear a 

movimentação da conta corrente/salário da correntista/autora, obstando o 

saque dos valores que lhes pertenciam, demonstrando que a referida 

instituição bancária não possui controle eficiente. Alerte-se que o bloqueio 

em contas correntes, principalmente aonde se recebe salário, é ato 

extremamente ilícito e ilegal. Além disso, o salário tem CARÁTER 

ALIMENTAR. Ressalte-se, que as instituições financeiras de crédito e 

bancária, sujeitam-se às normas do Código de Defesa do Consumidor de 

sorte que respondem objetivamente pelos danos que vierem a causar aos 

consumidores/usuários por falhas na prestação de serviço. Significa dizer 

que o consumidor eventualmente lesado, ao propor ação de reparação do 

dano, bastará demonstrar a ocorrência do dano e o nexo de causalidade 

que ligue o dano ao serviço defeituosamente prestado, sem que seja 

necessário discutir-se a culpa do agente causador do dano. Assim sendo, 

entendo que ficou configurada a inadequada prestação de serviços, e, 

como tal, o ato ilícito capaz de ensejar o reconhecimento e a imposição do 

dever de indenizar, CDC, artigo 6º, VI: “ São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI- a efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos; (...)”. In casu, trata-se, portanto, de 

relação de consumo lato sensu, onde ficou bastante caracterizado o 

defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, em que responde o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do risco do 
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empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Portanto, restou 

comprovado a responsabilidade do Banco Reclamado e dessa forma 

ocasionou danos de natureza moral à parte reclamante, pois 

ocasionou-lhe desconforto, e todo tipo de chateação ao bloquear valores 

na conta onde recebe o seu salário. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar. Assim, demonstrada a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o 

quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa 

minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

favor da reclamante ilícito enriquecimento. Levando em conta esses 

parâmetros, e por tudo mais que se vê dos autos, a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), montante que estabeleço, de maneira proporcional 

e razoável, considerando a extensão do dano, a capacidade financeira 

das responsáveis, a necessidade de reparação e de desestímulo à 

reiteração da prática lesiva. Por fim, com relação aos pedidos de retificar o 

cadastro da requerente nos bancos de dados da reclamada e restituição 

em dobro do valor creditado na conta da mesma, não merecem acolhida, 

tendo em vista os pedidos encontram se superados, e não tendo a parte 

autora apresentado impugnação. Ademais, as alegações e comprovante 

(Id 1376556) apresentado pela reclamada, demostram que os valores dos 

proventos referentes aos meses 09/2015 e 10/2015, não sacados, 

encontram-se à disposição da cliente em sua conta poupança, pois a 

conta corrente da autora possui o serviço de aplicação automática. Pelo 

exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o reclamado ao pagamento no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal 

de Justiça). Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000529-36.2017.8.11.0030. REQUERENTE: LEANDRO DA SILVA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

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, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - Da Ausência de Juntada de 

Comprovante Original de Negativação. Deixo de acolher a preliminar 

suscitada pela Reclamada em sede de contestação, em razão de a parte 

autora ter instruído os autos com todos os documentos indispensáveis a 

analise da demanda. Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta por LEANDRO DA SILVA DE SOUZA em face do BANCO 

BRADESCO S/A, ambos qualificados nos autos. Sustenta a parte 

requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, 

uma vez que afirma não possuir débitos legítimos a ponto de justificar 

restrição nos importes de R$ 214,07 (duzentos e quatorze reais e sete 

centavos), contrato n. 050692561000073EC, data de inclusão em 

28/03/17. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, alega que o 

autor contratou os serviços da reclamada, posto que a inscrição somente 

se deu em razão de culpa exclusiva do próprio consumidor inadimplente, e 

por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, não há que se falar 

em indenização por danos morais, tampouco teria concorrido para que o 

suposto dano ocorresse. Pois bem. A reclamada apresentou com a 

contesta cópia do contrato de Proposta para Emissão de Cartões de 

Crédito Bradesco (Id 11797175), cujas assinaturas, mesmo a olhos leigos, 

constata-se idêntica aquelas lançadas na procuração, declarações e 

termo de audiência de conciliação, restando incontroverso a contratação, 

não tendo o reclamante adimplido as parcelas contratadas, o que justificou 

o encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Novo Código de Processo Civil. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram impugnados. Comprovada a relação jurídica, cabia à 

parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se 

desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os débitos que 

ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em anulação do negócio jurídico e 

inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos morais. 

Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Por fim, quanto à alegação de ausência 

de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada a efeito a 

inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do 

arquivista e não do credor, que apenas informou o inadimplemento, 

consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. Ante o exposto, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa no 

importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à 

causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa – art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e 

demais formalidades. Publicada e registrada no sistema Projudi. 

Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito titular deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE 
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FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000528-51.2017.8.11.0030. REQUERENTE: LEANDRO DA SILVA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

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, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355, inciso I do CPC/15. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta por LEANDRO DA SILVA DE SOUZA em face do BANCO 

BRADESCO S/A, ambos qualificados nos autos. Sustenta a parte 

requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, 

uma vez que afirma não possuir débitos legítimos a ponto de justificar 

restrição nos importes de R$ 1.012,91 (hum mil e doze reais e noventa e 

um centavos), contrato n. 050692561000073CT, data de inclusão em 

05/06/17. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, afirma que o 

autor é titular do cartão de crédito IBICARD C&A VISA INTERNACIONAL 

sob o nº 4282.xxxx.xxxx.0814, por meio do qual foram contraídos débitos, 

que restaram inadimplidos, ocasionando a inscrição de seu nome nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, posto que a 

inscrição somente se deu em razão de culpa exclusiva do próprio 

consumidor inadimplente, e por assim, afirma não ter cometido qualquer 

ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais, tampouco 

teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A 

reclamada apresentou com a contesta cópia do contrato de Proposta para 

Emissão de Cartões de Crédito Bradesco (Id 11797262), cujas 

assinaturas, mesmo a olhos leigos, constata-se idêntica aquelas lançadas 

na procuração, declarações e termo de audiência de conciliação, restando 

incontroverso a contratação, não tendo o reclamante adimplido as 

parcelas contratadas, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF 

da parte reclamante ao rol de inadimplentes. Ademais, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Novo Código de 

Processo Civil. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar 

a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram impugnados. 

Comprovada a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Presentes 

indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações 

são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em anulação do negócio jurídico e inexistência de débitos, bem assim 

de configuração de danos morais. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Por fim, quanto à 

alegação de ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, 

antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de 

inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do credor, que apenas 

informou o inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do 

STJ. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor 

da causa – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e registrada no 

sistema Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste Juizado Especial, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Tuliane Patrice 

Franchi Barros Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-21.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

NILVAN COSTA ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (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 NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000045-21.2017.8.11.0030. REQUERENTE: NILVAN COSTA ESPINDOLA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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, inciso I do CPC/15. Preliminar. - Da Prescrição. Pugna o reclamado 

pela extinção do feito em razão da prescrição, uma vez que as restrições 

do Banco Bradesco se deram em 05/04/2012 e 21/04/2012, e a ação 

interposta em 13/02/2017. Sem razão a parte ré. O prazo de cinco anos 

previsto pelo art. 27 do CDC tem prevalência sobre o previsto no art. 206 

do CCB/2002, se no caso houver relação de consumo ainda que por 

equiparação. Ademais, o termo inicial para a fluência do prazo 

prescricional só se inicial com a ciência da parte quanto ao evento 

danoso, conforme teoria da actio nata est. Rejeito, a preliminar. Mérito. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO c/c AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAS por ATO ILÍCITO, C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS, PARA 

EXCLUSÃO DO NOME DO PROMOVENTE DOS ORGÃOS DE RESTRIÇÃO 

AO CRÉDITO – SERASA, SPC,CDL proposta pelo reclamante em desfavor 

da reclamada, ambos qualificados nos autos. Sustenta a parte requerente 

que teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, uma vez 

que afirma não possuir débitos legítimos a ponto de justificar restrição nos 

importes de R$ 64,96 (sessenta e quatro reais e noventa e seis 

centavos), contrato n. AD00819785105, data de inclusão em 05/04/2012 e 

de R$ 135,34 (cento e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos), 

contrato n. FI00819785105, data de inclusão em 21/04/2012. Em suma, a 

reclamada, em sua peça de defesa, afirma que a reclamante é titular de 

conta corrente aberta junto ao banco réu, por meio da qual contraiu 

débitos que restaram inadimplidos, no valor de R$ 64,96; e que a 

negativação do valor de R$ 135,34 (cento e trinta e cinco reais e trinta e 

quatro centavos) é referente a um empréstimo pessoal firmado em 

15/02/2012, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), para pagamento em 

10 (dez) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 67,67 (sessenta 

e sete reais e sessenta e sete centavos), todavia, o autor não cumpriu 

com a obrigação assumida, ocasionando as inscrições de seu nome nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 479 de 571



não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o 

suposto dano ocorresse. Pois bem. A reclamada apresentou com a 

contesta cópia do contrato de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo 

Pessoal nº 210.486.238 (Id 11740847); documento pessoal, comprovante 

de endereço e holerite, Ficha Proposta de Abertura de Conta de Depósitos 

“Pessoa Física” (Id 11740849), cujas assinaturas, mesmo a olhos leigos, 

constata-se idêntica aquelas lançadas na procuração, declaração e termo 

de audiência de conciliação, restando incontroverso a contratação, não 

tendo o reclamante adimplido as parcelas contratadas, o que justificou o 

encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Novo Código de Processo Civil, ônus que não se 

desincumbiu. No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram impugnados. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou 

a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, 

no inciso II, do art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, bem 

como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa no importe de 9,9% 

(nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas 

custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte 

por cento), sobre o valor da causa – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que 

será paga em benefício dos procuradores da reclamada. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. 

Publicada e registrada no sistema Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da 

Lei nº. 9.099/1995. Tuliane Patrice Franchi Barros Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO 

NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-72.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO RAIMUNDO NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT19773/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000546-72.2017.8.11.0030. REQUERENTE: ARLINDO RAIMUNDO 

NONATO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A parte Autora requer a 

desistência da presente demanda (Id 12572365). Fundamento e decido. 

Segundo o Enunciado nº 90 do FONAJE: “a desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Pelo exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/90. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-56.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ALVES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (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 NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000560-56.2017.8.11.0030. REQUERENTE: ANA CAROLINA ALVES 

LEMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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, inciso I do CPC/15. A priori, determino de ofício a correção do valor da 

causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante 

atribuído pela parte autora não corresponde ao proveito econômico 

pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir a 

pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, considerando o 

pedido expresso da parte autora, entendo que sua pretensão reparatória 

se refere ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em 

desfavor da reclamada, ambos qualificados nos autos. Sustenta a parte 

requerente que nunca contratou com o reclamado, e que teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débitos legítimos a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

80,19 (oitenta reais e dezenove centavos), contrato n. 

053831321000080CT, data de inclusão em 26/02/2016. Em suma, a 

reclamada, em sua peça de defesa, afirma que o reclamante contratou os 

serviços da parte ré, e que a inscrição somente se deu em razão de culpa 

exclusiva do próprio consumidor inadimplente e por assim, afirma não ter 

cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto 

dano ocorresse. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré 

não trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada 

agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo 

imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu 

causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração 

da inexistência dos débitos é medida que se impõe. De outro norte, a 

Reclamante cumulativamente requer a condenação de indenização por 

danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Verifico que a parte 

Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/SERASA, preexistente 

e superveniente à discutida na presente reclamação. Não havendo assim 

que se falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do 
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Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Pelo 

exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, fixando o valor 

da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente a pretensão 

reparatória expresso no pedido da parte autora, com fundamento no artigo 

292, § 3°, do NCPC, para: - DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial, imputado pela parte reclamada; - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; Sem condenação 

em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-65.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ABIGAIL SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT19773/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 NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000109-65.2016.8.11.0030. REQUERENTE: ALINE ABIGAIL SANTOS DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PJEC 1000109-65.2016.8.11.0030 Vistos. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL com PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por ALINE ABIGAIL SANTOS DE SOUZA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. São 

condições para a propositura da ação: legitimidade, interesse de agir e 

possibilidade jurídica do pedido. No presente caso, em atenção à preliminar 

levantada pela reclamada, vislumbro que não está presente a condição da 

ação de legitimidade ativa, uma vez que a detentora dos direitos é 

DANIELA NATALIA DO AMARAL. O titular da unidade consumidora poderá 

pleitear em juízo, sendo certa que a relação contratual é estranha a 

autora. O Código de Processo Civil, em seu artigo 6.º assim disciplina: 

Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando 

autorizado por lei. A preliminar de ilegitimidade ativa deve ser acolhida. O 

processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Neste sentido já 

decidiu a Turma Recursal deste Tribunal, vejamos: DANO MORAL - 

SUSPENSÃO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA - UNIDADE 

CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIRO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

ATIVA ACOLLHIDA - PROCESSO EXTINTO. Se o autor não comprova a 

sua condição de consumidor da energia elétrica em que unidade 

consumidora encontra-se cadastrada em nome de terceiro, impõe-se o 

reconhecimento da ilegitimidade ativa para propor ação visando 

indenização a título de dano moral. (RNEI, 573/2011, DR. VALMIR 

ALAÉRCIO DOS SANTOS, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

27/06/2011, Data da publicação no DJE 29/06/2011) Ante ao exposto, 

opino pela EXTINÇÃO do processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, VI do Novo ódigo de Processo Civil. Isento de custas e 

honorários nos termos do artigo 55 do referido diploma. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO 

NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-16.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SIMONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELYN LURI ADACHI OAB - MT19666/O (ADVOGADO)

FERNANDO GONCALVES PONCE CORREA DA COSTA OAB - MT17328/O 

(ADVOGADO)

ALAN HENRIQUE WEIHRICH OAB - MT20155/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000164-16.2016.8.11.0030. REQUERENTE: FELIPE SIMONINI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

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, inciso I do CPC/15. Preliminar. - 

Da Incompetência do Juizado Especial em Razão da Matéria. No que tange 

à incompetência em razão da matéria pela necessidade de realização de 

perícia técnica, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório trazido aos 

autos é suficiente para o julgamento da lide. 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. Alega a Parte Autora, em síntese, 

ser responsável pela unidade consumidora n.º 6/968286-5, sendo que no 

período de 10/11/2016 a 16/11/2016, após um raio atingiu o transformador 

elétrico da fazenda a rede elétrica que abastece sua unidade 

supostamente foi afetada por uma interrupção no fornecimento, o que teria 

perdurado 06 (seis) dias, incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral. 

Em suma, na defesa, a reclamada alega que a interrupção temporária se 

deu em virtude da necessidade de uma intervenção emergencial na rede 

de energia elétrica que abastece a Região, perdurou por tempo suficiente 

e dentro dos limites estabelecidos pela legislação setorial. Pois bem. 

Compulsando dos autos, verifico que a reclamada não acosta 

documentação probatória. Diante das alegações 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. (g.n.) Na 

situação versada, mesmo que incontroversa a ocorrência de caso fortuito 

e a necessidade de realização do reparo, a demora de 06 dias para 

religação se mostrou excessiva e, portanto, resta demonstrada a falha na 

prestação do serviço. Reconhecida a falha na prestação do serviço que 

causou prejuízos morais à parte recorrente, resta quantificar a 

indenização. O montante da indenização, por danos morais, deve ser 

suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 
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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. Na hipótese presente, infere-se que a parte requerida 

não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

requerente, decorrente da suspensão do serviço de energia pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande porte. 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, a condenação 

servirá 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, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA 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 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. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO 

NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-15.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CAROLINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT0010875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORETTO & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000511-15.2017.8.11.0030. REQUERENTE: CAMILA CAROLINE DA SILVA 

REQUERIDO: MORETTO & CIA LTDA - EPP Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Informa a parte autora 

que esta compondo acordo amigavelmente com a reclamada, requer o 

arquivamento da presente demanda (Id 11554137). Pelo exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o pedido e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/90. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-28.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

A.B DUZANOWSKI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000245-28.2017.8.11.0030. REQUERENTE: A.B DUZANOWSKI - ME 

R E Q U E R I D O :  B O A  V I S T A  S E R V I C O S  S . A .  P J E C 

1000245-28.2017.8.11.0030 Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos (Id 

11856602). Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO 

Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-40.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000574-40.2017.8.11.0030. REQUERENTE: JULIO CESAR RODRIGUES DE 

LIMA REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

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, inciso I do CPC/15. Preliminar. - 

Da Inépcia da Petição Inicial. A preliminar arguida pela reclamada se 

confunde com o mérito e com ele será analisada Mérito. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JULIO CESAR 

RODRIGUES DE LIMA em face da BOA VISTA SERVIÇOS S.A., ambos 

qualificados nos autos. Em síntese, a reclamante aduz que teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada e que nunca recebeu nenhuma 

notificação quanto à inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes. 

A reclamada na sua contestação afirma não ter cometido qualquer ato 

ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois 

bem. Ocorre que, tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte 

que o formula, prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão; neste 

caso, não há nos autos prova alguma, que o reclamante foi negativado, 

visto que sequer consta nos autos extrato de negativação dos órgãos de 

proteção ao crédito, ato ensejador de danos morais. No que se refere ao 

fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do 

NCPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte reclamante não é impossível ou excessivamente impossível, 

haja que bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, como 

manteve-se inerte, a improcedência se impõe. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDENCIA do pedido da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais 
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formalidades. Publicada e registrada no sistema Projudi. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO 

Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-61.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DE JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000592-61.2017.8.11.0030. REQUERENTE: PAULO CEZAR DE JESUS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

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, inciso I do CPC/15. Preliminares. - 

Da Incompetência do Juizado Especial. Rejeito a preliminar de 

incompetência de juízo para o deslinde do processo por necessidade de 

prova pericial, uma vez que as provas existentes nos autos se mostram 

suficientes para a elucidação da questão. - Da Conexão. Deixo de acolher 

a preliminar de conexão, uma vez que no caso dos autos não há a mesma 

causa de pedir (negativação). - Da Falta de Interesse de Agir. A preliminar 

arguida pela reclamada não deve prosperar, uma vez que se trata, no 

caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual entendo pela 

sua rejeição. Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, ambos qualificados nos autos. Em 

síntese, sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não possuir débitos 

legítimos a ponto de justificar restrição no importe de R$ 145,39 (Cento e 

quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos), data da inclusão em 

26/01/2014, contrato n. CT03254383150. A reclamada, em sua peça de 

defesa, afirma que a Reclamante é titular do cartão de crédito, por meio do 

qual foram contraídos débitos, que restaram inadimplidos, ocasionando as 

inscrições de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco 

teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A 

reclamada apresentou com a contesta cópia: DOCUMENTO PESSOAL, 

CARTÃO DE ASSINATURA, FICHA PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA 

DE DEPÓSITO PESSOA FÍSICA CONTA FÁCIL (Id 12609041), cujas 

assinaturas, mesmo a olhos leigos, constata-se idêntica aquelas lançadas 

no termo de audiência de conciliação (Id 12597230), restando 

incontroverso a contratação, não tendo o reclamante adimplido as 

parcelas contratadas, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF 

da parte reclamante ao rol de inadimplentes. Assim, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. No caso, a parte requerente apresentou impugnação, todavia, 

NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS. 

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do 

ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à 

parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Novo Código de Processo Civil. 

Ademais, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

Comprovada a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Presentes 

indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações 

são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de relação jurídica e débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Novo Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional. Por fim, quanto à alegação de ausência de notificação prévia, 

a notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do seu 

nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do 

credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante entendimento 

sumular n. 359 do STJ. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula 

nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por 

cento), sobre o valor da causa – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da reclamada. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE 

FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-31.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FELIX SOUSA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000594-31.2017.8.11.0030. REQUERENTE: ANTONIO FELIX SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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, inciso I do CPC/15. Preliminares. - Da Incompetência do Juizado 

Especial. Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do 

processo por necessidade de prova pericial, uma vez que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. - Da Falta de Interesse de Agir. A preliminar arguida pela 

reclamada não deve prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre 

exercício do direito de ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. 

Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta pelo reclamante em 

desfavor da reclamada, ambos qualificados nos autos. Em síntese, 

sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela demandada, uma vez que afirma não possuir débitos legítimos a ponto 

de justificar restrição no importe de R$ 42,43 (quarenta e dois reais e 

quarenta e três centavos), data da inclusão em 26/12/2013, contrato n. 

EC94566372391. Em contestação, o banco reclamado alega que o 

empréstimo foi contratado através de caixa eletrônico (BDN – Bradesco 

Dia e Noite), qual foi validado com cartão de débito, senha e dispositivo de 
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segurança, com o crédito liberado diretamente na conta de uso pessoal da 

parte autora. Aduz que a restrição em seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito ocorreu em razão da inadimplência do empréstimo contraído 

junto ao Banco requerido visto que, após a realização do empréstimo, a 

parte não realizou sua quitação, e por assim, afirma não ter cometido 

qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pois bem. No caso em apreço, o empréstimo foi realizado com 

cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. Insta 

consignar, que a parte requerente apresentou impugnação genérica, 

todavia, NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS. Em tais circunstâncias, a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça tem afastado a responsabilidade da instituição 

financeira sob o fundamento de que o cartão pessoal e a respectiva 

senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas 

cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Corroborando 

com o caso em tela, configura-se o seguinte julgado a respeito do tema: 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE 

EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E 

DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso 

especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. 

Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a 

definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes 

de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram 

realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a 

responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o 

evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são 

realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de 

senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da 

perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do 

autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as 

transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante 

uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva 

senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas 

cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado 

na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão 

original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do 

consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu 

com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de 

numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido. (STJ - 

REsp: 1633785 SP 2016/0278977-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 30/10/2017). Segundo o ilustre doutrinador 

Cavalieri Filho, "a responsabilidade objetiva da instituição financeira 

decorre de uma violação ao dever contratualmente assumido de gerir com 

segurança as movimentações bancárias de seus clientes" (Programa de 

responsabilidade civil, 11. ed., São Paulo: Atlas, 2012, pág. 479). No 

entanto, se o serviço não tem defeito, não haverá relação de causalidade 

entre o dano e a atividade da instituição financeira. Aliás, ainda que 

invertido o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, as transações 

contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha 

pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de 

comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência 

ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Portanto, 

forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a anulação do 

negócio jurídico e declarar inexigível a dívida, e por conseguinte, ausentes 

os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Por fim, quanto à alegação de 

ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada 

a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é 

obrigação do arquivista e não do credor, que apenas informou o 

inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, 

inciso I do NCPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, bem como 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa no importe de 9,9% 

(nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas 

custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte 

por cento), sobre o valor da causa – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que 

será paga em benefício dos procuradores da reclamada. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-46.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FELIX SOUSA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000593-46.2017.8.11.0030. REQUERENTE: ANTONIO FELIX SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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, inciso I do CPC/15. Preliminares. - Da Conexão. Deixo de acolher a 

preliminar de conexão, uma vez que no caso dos autos não há a mesma 

causa de pedir (negativação). - Da Falta de Interesse de Agir. A preliminar 

arguida pela reclamada não deve prosperar, uma vez que se trata, no 

caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual entendo pela 

sua rejeição. Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, ambos qualificados nos autos. 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela demandada, uma vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto 

de justificar restrição no importe de R$ 53,57 (cinquenta e três reais e 

cinquenta e sete centavos), incluso nos órgãos de restrição em 

18/11/2013, contrato n. FI94566372391. Em suma, a reclamada, em sua 

peça de defesa, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria 

concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o 

nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, 

causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo que responda de 

forma indenizatória pelos danos a que deu causa. Assim, não comprovada 

a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é 

medida que se impõe. De outro norte, a Reclamante cumulativamente 

requer a condenação de indenização por danos morais, sob o fundamento 

de que seu nome foi indevidamente inserido no cadastro de proteção ao 

crédito. Verifico a parte Reclamante possui outras anotações junto ao 

SPC/SERASA, no entanto, é superveniente à discutida na presente 
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reclamação. Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do 

STJ. Inobstante a não aplicação da referida Súmula, a existência de outro 

apontamento posterior, como no presente caso, são levados em 

consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Pelo exposto, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial, imputado pela parte reclamada; - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a 

súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000158-72.2017.8.11.0030. REQUERENTE: JEFERSON APARECIDO DA 

SILVA CAMARGO REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 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. A priori, determino 

de ofício a correção do valor da causa, na forma do art. 292, §3º do 

NCPC, por verificar que o montante atribuído pela parte autora não 

corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso 

o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos 

morais. Neste ínterim, considerando o silêncio eloquente da parte autora, 

entendo que sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta pelo reclamante em desfavor 

da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. A parte 

reclamante afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu 

nome junto ao sistema de proteção de credito, negando qualquer relação 

comercial que possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação 

foi indevida, no importe de R$ 276,65 (duzentos e setenta e seis reais e 

sessenta e cinco centavos), data inclusão 27/02/2014, referente ao 

contrato nº 654608. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte 

reclamada afirma que o reclamante aderiu ao Cartão Club+, na data de 09 

de Julho de 2012, e que após adesão o autor realizou compra parcelada, 

não pagas, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido 

qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Em contesta, a reclamada 

apresentou nos autos (Id 10681136): documento pessoal, Termo de 

Adesão Cartão Club+, Seguro “Proteção da Sorte” e Comprovante de 

compras, cujas assinaturas, mesmo a olhos leigos, constata-se idêntica 

aquelas lançadas na procuração, declaração e no termo de audiência 

conciliação, restando incontroverso a contratação, não tendo o 

reclamante adimplido as parcelas contratadas, o que justificou o 

encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Portanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, que por 

sua vez, simplesmente requerer a desistência da presente demanda (Id 

12175205). Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Ora, comprovado a existência do 

débito e a litigância de má-fé por parte da reclamante não há o que se falar 

em desistência do feito, devendo esta responder pelo ilícito processual. 

Sobre a matéria, o FONAJE editou o Enunciado 90: ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). g.n. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Com 

relação ao pedido contraposto, este deve ser acolhido haja vista a 

existência de débito da Requerente em favor da Requerida, tão somente 

no valor discutido, objeto da demanda. Por fim, quanto à alegação de 

ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada 

a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é 

obrigação do arquivista e não do credor, que apenas informou o 

inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, fixando o valor da causa em R$ 37.480,00 (trinta e sete mil 

e quatrocentos e oitenta reais), correspondente a 40 (quarenta) salários 

mínimos à data da distribuição da demanda, com fundamento no artigo 292, 

§ 3°, do NCPC, bem como, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por 

conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9,9% 

(nove vírgula nove por cento) do valor atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81 do NCPC 

c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Ainda nos termos do 

art. 487, I, do NCPC, OPINO ainda pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto da reclamada, para condenar a parte reclamante ao 

pagamento de seu débito pendente no importe apresentado de R$ 276,65 

(duzentos e setenta seis reais e sessenta e cinco centavos), referente ao 

débito negativado, devendo a importância ser atualizada monetariamente 

pelo INPC, a partir do vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da apresentação do pedido contraposto, ficando a Reclamada 

autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO 

NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito
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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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000591-76.2017.8.11.0030. REQUERENTE: PAULO CEZAR DE JESUS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

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, inciso I do CPC/15. Preliminares. - 

Da Incompetência do Juizado Especial. Rejeito a preliminar de 

incompetência de juízo para o deslinde do processo por necessidade de 

prova pericial, uma vez que as provas existentes nos autos se mostram 

suficientes para a elucidação da questão. - Da Conexão. Deixo de acolher 

a preliminar de conexão, uma vez que no caso dos autos não há a mesma 

causa de pedir (negativação). - Da Falta de Interesse de Agir. A preliminar 

arguida pela reclamada não deve prosperar, uma vez que se trata, no 

caso, de livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual entendo pela 

sua rejeição. Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, ambos qualificados nos autos. Em 

síntese, sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não possuir débitos 

legítimos a ponto de justificar restrição no importe de R$ 93,25 (noventa e 

três reais e vinte e cinco centavos), data da inclusão em 01/02/2014, 

contrato n. EC03254383150. A reclamada, em sua peça de defesa, afirma 

que o Reclamante adquiriu um empréstimo de Crédito Pessoal realizado no 

valor de R$ 400,00, dividido em 36 parcelas mensais de R$ 93,25 

celebrado no dia 09.10.2013, todavia o autor não efetuou o pagamento 

total das parcelas ficando inadimplente junto a esta instituição, 

ocasionando as inscrições de seu nome nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato 

ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois 

bem. A reclamada apresentou com a contesta cópia: Cédula de 

Empréstimo Bancário – Empréstimo Pessoal (Id 12604640), cujas 

assinaturas, mesmo a olhos leigos, constata-se idêntica aquelas lançadas 

no termo de audiência de conciliação (Id 12597242), restando 

incontroverso a contratação, não tendo o reclamante adimplido as 

parcelas contratadas, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF 

da parte reclamante ao rol de inadimplentes. Assim, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. No caso, a parte requerente apresentou impugnação, todavia, 

NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS. 

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do 

ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à 

parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Novo Código de Processo Civil. 

Ademais, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

Comprovada a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Presentes 

indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações 

são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de relação jurídica e débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Novo Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional. Por fim, quanto à alegação de ausência de notificação prévia, 

a notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do seu 

nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do 

credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante entendimento 

sumular n. 359 do STJ. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula 

nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por 

cento), sobre o valor da causa – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da reclamada. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE 

FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42330 Nr: 1778-36.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NORTELÂNDIA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS

 A Doutora Marina Carlos França Juiz(a) de Direito e Presidente do Tribunal 

do Júri da Comarca de Nortelândia - MT , na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados na ORDINÁRIA do Tribunal do Júri desta Comarca, com início 

previsto para o dia 16/08/2018 às 08:30 horas, ficando pelo presente 

edital convocados a comparecerem, no Plenário da Comarca de 

Arenápolis/MT, uma vez que esta comarca não possui Plenário adequado 

para realização das Sessões do Tribunal do Júri.

OBSERVAÇÃO: Será providenciado transporte para o deslocamento dos 

jurados até a Comarca de Arenápolis/MT, com saída do fórum de 

Nortelândia às 07:30 horas. Aqueles que assim desejarem favor 

comparecer ao local até o horário marcado.

JURADOS SORTEADOS:

1. Lizaura Coelho Portela

2. Sandra Regina Ribeiro da Cruz

 3. Evanelson Moreira Santos

4. Maria Eide Brandão Santos

5. Valdete de Souza Assunção

6. Erica Cristina Santiago

7. Homero Carvalho Filho

8. Jeane Tavares de Almeida
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 9. Enil de Araujo Pinote

10. Eudes Alves Ormond

 11. Jessica de Souza Zamariolli

12. Eva da Silva do Carmo

 13. Carla Vieira Martins

14. Flavia de Queiroz

 15. Imbraim Santos Moreira

16. Everaldo Rodrigues Filho

17. Ivonilde Machado Ferreira do Amaral

18. Maria Valdelice Mota da Silva

19. Marlene Julia de Oliveira Scarpat

 20. Jakson Rocha Ribeiro

 21. Liz Mendes Ormond

 22. Eva Benedita

 23. Markley Lopes Barreto

 24. Aline Itacaramby

 25. Regis de Oliveira

 Eu, Bethânia Maximiana de Souza(Técnica Judiciária), que o digitei 

e,____________ Taiza Ormond Granja(Gestor Judiciário) o conferi..

Nortelândia - MT, 1 de agosto de 2018.

Marina Carlos França

JUIZA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: Av. Valentin Peron, Nº 

220 Bairro: Centro Cidade: Nortelândia-MT Cep:78430000 Fone: 

(065)3346-1166

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30074 Nr: 598-92.2011.811.0031

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ítalo Lenzi, Adaci Elusa Lenzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Certifico e dou fé que o expediente de fl. 216, fora enviado 

equivocadocadamente via DJE ao Procurador do Embargante Celito Liliano 

Bernardi, referente as Custas Processuais.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Portaria

PORTARIA Nº. 031/2018/DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Kendi Ishikawa, MMº Juiz de 

Direito da Vara Única e do Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã 

do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na 

forma da lei;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao servidor WILSON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 

Técnico Judiciário, matrícula n. 2705, 90 (noventa) dias de licença-prêmio, 

relativo ao quinquênio 30/10/2012 a 30/10/2017, nos termos do art. 90 da 

Lei Complementar nº 04/90, condicionado o usufruto à conveniência do 

serviço.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Nova Canaã do Norte-MT, 01 de agosto de 2018.

Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 032/2018/DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Kendi Ishikawa, MMº Juiz de 

Direito da Vara Única e do Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã 

do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na 

forma da lei;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a servidora FERNANDA KARINA DE ALMEIDA 

VARELLA, Distribuidora/Contadora Judicial, matrícula n. 25.652, 90 

(noventa) dias de licença-prêmio, relativo ao quinquênio 2013/2018, nos 

termos do art. 90 da Lei Complementar nº 04/90, condicionado o usufruto à 

conveniência do serviço.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Nova Canaã do Norte-MT, 01 de agosto de 2018.

Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 033/2018/DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Kendi Ishikawa, MMº Juiz de 

Direito da Vara Única e do Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã 

do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na 

forma da lei;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a servidora LISANDRA DE FÁTIMA BRITO, Oficiala de 

Justiça,, matrícula n. 25.552, 90 (noventa) dias de licença-prêmio, relativo 

ao quinquênio 2013/2018, nos termos do art. 90 da Lei Complementar nº 

04/90, condicionado o usufruto à conveniência do serviço.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Nova Canaã do Norte-MT, 01 de agosto de 2018.

Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61513 Nr: 1212-70.2018.811.0090

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - 

OAB:OAB/MT 13534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A presente decisão contém imagens em seu corpo que estão 

indisponíveis para leitura, isto porque o Sistema Apolo não suportar o 

carregamento delas. Exatamente por isso, a íntegra da decisão está anexa 

a este andamento.

Vistos.

Trata-se de pedido de providências proposto pelo advogado Dr. 

Vanderson Pauli, em que requer acesso ao auto de prisão em flagrante de 

Código 61406, em trâmite nesta Comarca, no qual é advogado constituído 

do réu.

Aduz que, desde a prisão de seu cliente, não consegue ter acesso aos 

autos do APF pelo sistema PEA, e que, em contato com o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, obteve a informação de que o referido 

processo está em segredo de justiça, devendo o gestor franquear seu 

acesso e baixar a restrição.

Porém, em consulta ao Sistema Apolo, verifica-se que o auto de prisão em 

flagrante de Código 61406 foi recebido no plantão judiciário no dia 

14/07/2018 e distribuído no dia 16/07/2018, não se encontrando em 

segredo de justiça, conforme tela anexa:

Ademais, no dia 20/07/2018, a parte autora protocolou naquele processo 

uma petição de juntada de procuração, conforme tela anexa:

E com a juntada desta procuração houve seu cadastramento no APF.

Portanto, não há qualquer providência a ser tomada por este Juízo, uma 

vez que não há restrição de segredo de justiça e o advogado da parte ré 

está devidamente cadastrada naqueles autos, tendo, inclusive, juntado 

procuração.

Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL por ausência 

de interesse de agir, e, com isso, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução 

do mérito, com fulcro no art. 330, inciso III, c.c. o art. 485, inciso I e art. 17, 

todos do NCPC.

Isento de custas e despesas processuais por se tratar de procedimento 

administrativo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31390 Nr: 608-03.2004.811.0090

 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: NATALINO CÂNDIDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO GOULART MASET - 

OAB:OAB/MT 9742-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Russel Alexandre Barbosa 

Maia - OAB:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao(à) advogado(a) da parte autora para 

manifestação acerca da impugnação à execução e documentos de fls. 

305/314.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46629 Nr: 976-94.2013.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ALENCAR, MAURICIO GOMES 

DE ALENCAR

 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:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao(à) advogado(a) da parte autora para 

manifestação acerca da impugnação à execução e documentos de fls. 

161/167.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47551 Nr: 638-86.2014.811.0090

 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: CLEUZA PEREIRA LIMA

 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:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao(à) advogado(a) da parte autora para 

manifestação acerca da impugnação à execução e documentos de fls. 

102/108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47883 Nr: 882-15.2014.811.0090

 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: CLEUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao(à) advogado(a) da parte autora para 

manifestação acerca da impugnação à execução e documentos de fls. 

107/118.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51853 Nr: 893-73.2016.811.0090

 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): FRANCISCO GONÇALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:24032/O

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA Dra. Kamila de Moura Santos - OAB/MT nº 

24032/O acerca de sua nomeação como defensora dativa do executado, 

BEM COMO para pugnar o que entender de direito.

Outrossim, certifico que deixei de intimar pessoalmente a advogada 

nomeada Dra. Kamila de Moura Santos - OAB n. 24032/O em razão do 

mesmo ter enviado email a este Juízo, em 04.05.2018, dispensando a 

prerrogativa de intimação pessoal, informando que sua intimação para os 

atos processuais podem ser feita por meio de publicação via DJE/MT.

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35181 Nr: 517-34.2009.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CB, CB, CFDS, CB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Vistos.

 De início, considerada a peculiaridade local, cidadãos humildes e de baixo 

poder aquisitivo, bem ainda o fato de se tratar de execução de parcelas 

atrasadas de verba alimentar e por representar quantia total tacanha, o 

que a presumir a insuficiência de recursos, nos termos do § 3º, do art. 99, 

do NCPC, DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça à parte executada.

E, compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente 

manifestou-se pela extinção do feito, uma vez que a parte executada 

efetuou o pagamento do débito alimentar.

No cerne, considerando a quitação da obrigação, objeto da presente ação, 

a extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO o processo extinto, com análise de mérito, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada 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.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34258 Nr: 412-91.2008.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo, por ora, de receber a execução por quantia certa, em razão da 

apresentação de recurso de apelação pela autarquia ré.

Certifique a zelosa Secretaria Judicial a tempestividade do recurso 

apresentado.
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Se tempestivo, RECEBO o recurso de apelação somente no efeito 

devolutivo, na determinação do art. 1.012, § 1º, inciso V, do NCPC.

Tendo em vista o impulsionamento do feito pela zelosa Secretaria Judicial, 

certifique a eventual apresentação de contrarrazões pela parte autora.

Após, com ou sem o aporte das contrarrazões, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens de estilo.

Se intempestivo, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47178 Nr: 367-77.2014.811.0090

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, GRDA, EDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora manifestou pela 

desistência da ação perante o ente ministerial.

 Considerando que, a parte requerida foi devidamente intimada para se 

manifestar quanto ao pedido de desistência e, quedou-se inerte, 

presume-se sua concordância (art. 485, § 4°, do NCPC). Assim, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC.

 Condeno a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios. Mas com o deferimento da gratuidade da 

justiça, tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade 

durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva 

decisão, somente podendo ser executados com a demonstração pelo 

credor de que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, 

do art. 98, do NCPC.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36279 Nr: 766-48.2010.811.0090

 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: JOAQUIM JULIÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JOSÉ SCHWERZ - 

OAB:12.254/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14.258-A

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso/Superior Tribunal de Justiça/Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35104 Nr: 440-25.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:8.973-B/MT, VITOR PINHEIRO SEGANTINE - OAB:13570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso/Superior Tribunal de Justiça/Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46626 Nr: 973-42.2013.811.0090

 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: MOACIR BIANCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso/Superior Tribunal de Justiça/Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35408 Nr: 741-69.2009.811.0090

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO GETRUDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADELINA SIQUEIRA MARIANO, 

ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/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 de custas e despesas 

processuais. Mas caso haja 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.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios por não ter havido 

resistência à pretensão.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31390 Nr: 608-03.2004.811.0090
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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: NATALINO CÂNDIDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO GOULART MASET - 

OAB:OAB/MT 9742-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Russel Alexandre Barbosa 

Maia - OAB:

 Vistos.

Certifique a zelosa Secretaria Judicial quanto à tempestividade do(a)(s) 

embargos/impugnação à execução.

 Em seguida, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se quanto ao(à) embargos/impugnação à execução, nos 

termos do art. 920 do NCPC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32560 Nr: 414-32.2006.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dílson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5416-M

 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% do valor causa, ou, se irrisório ou inestimável, de 

até 10 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, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 25865 Nr: 56-72.2003.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO RODRIGUES LOPES

 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: Russel Alexandre Barbosa 

Maia - OAB:

 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, 

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.: 46624 Nr: 971-72.2013.811.0090

 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: GERSON FERNANDES DO ROSÁRIO

 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 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.Porém, caso haja 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31154 Nr: 59-27.2003.811.0090

 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: ROMONA APARECIDA SANCHEZ

 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 
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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, 

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.: 35859 Nr: 344-73.2010.811.0090

 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: MARIA PASCOA CINTI RIBEIRO

 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 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.Porém, caso haja 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34246 Nr: 400-77.2008.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VALÉRIA MATOS

 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 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.Porém, caso haja 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34123 Nr: 278-64.2008.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATACIDO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 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.Porém, caso haja 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31397 Nr: 623-69.2004.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA ROCHA

 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 
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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.Porém, caso haja 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.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39654 Nr: 1386-57.2010.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renovaveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados Imperial Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) FEDERAL - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 39654 – Autos n. 1386-57.2010.811.0091 Vistos, etc. Trata-se de 

embargos de declaração interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 

AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, para 

suprir omissão oposto à sentença de fls. 34 que reconheceu a prescrição 

do crédito tributário. O embargante alega, em síntese, a existência de 

omissão uma vez que a paralisação processual se deu por falta de 

impulso oficial e não por inércia do exequente. A sentença embargada não 

contém vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois apreciou os 

autos de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não 

configura qualquer ilegalidade a ser sanada. Conforme orientação do 

Superior Tribunal de Justiça, “a contradição ou obscuridade remediáveis 

por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, 

devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria 

decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de 

declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum 

fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (EDcl no 

AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017). Percebe-se, 

assim, que não há obscuridade, contradição e/ou omissão no julgamento; 

o que o embargante pretende é apenas rediscutir os fatos, provas e 

fundamentos, na tentativa de reanálise do conjunto probatório sob a ótica 

desejada por ele, para que seja reformada a sentença. É por fortes e 

sólidas razões já consignadas na sentença que o enfoque nela 

consagrado permanece inalterado, pelo que REJEITO os presentes 

embargos de declaração. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nova Monte Verde/MT, 1º de agosto de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75218 Nr: 1903-18.2017.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75218 – Autos n. 1903-18.2017.811.0091

Vistos, etc.

A fim de conferir celeridade na prestação de serviços pelo Poder 

Judiciário, defiro o pedido formulado pelo exequente de fls. 27, para 

realizar consulta de eventuais endereços do executado por meio dos 

sistemas INFOJUD e BACENJUD.

Sendo assim, os autos permanecerão no gabinete até que se efetue a 

busca dos possíveis endereços do executado.

Com as informações sobre eventuais endereços encontrados, expeça-se 

mandado de citação, com as advertências legais.

Por outro lado, restando infrutífera a localização de endereço ou negativa 

no cumprimento dos mandados, desde já, intime-se o exequente para 

requerer o que é de direito no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40091 Nr: 1823-98.2010.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Pereira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Código 40091 – Autos n. 1823-98.2010.811.0091.

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 49, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

previstas 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 07/12/2018, às 13h30, 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 se residente em outra comarca, 

intimando-se as partes, por meio de seus patronos, da expedição da 

missiva .

 Façam-se as intimações necessárias.

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 Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39791 Nr: 1523-39.2010.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Código 39791 – Autos n. 1523-39.2010.811.0091

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 77/78, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 
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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 16h10, 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 se residente em outra comarca, 

intimando-se as partes, por meio de seus patronos, da expedição da 

missiva .

 Façam-se as intimações necessárias.

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 Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73733 Nr: 1048-39.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Kohut

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 73733 – Autos nº 1048-39.2017.811.0091

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 64/66, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 07/12/2018, às 14h, 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 se residente em outra comarca, 

intimando-se as partes, por meio de seus patronos, da expedição da 

missiva .

 Façam-se as intimações necessárias.

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 Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39895 Nr: 1627-31.2010.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisio Inácio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Código 39895 – Autos n. 1627-31.2010.811.0091.

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 116/117, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

previstas 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 17h30, 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 se residente em outra comarca, 

intimando-se as partes, por meio de seus patronos, da expedição da 

missiva .

 Façam-se as intimações necessárias.

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.: 70729 Nr: 997-62.2016.811.0091

 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: Tereza de Lima

 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:

 Impulsiono os autos para intimação da parte apelada para apresentar 

contrarrazões recursais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72775 Nr: 449-03.2017.811.0091

 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: Lucia de Fátima Rossi Tomazeli

 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:

 Impulsiono os autos para intimação da parte apelada para apresentar 

contrarrazões recursais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61845 Nr: 6-91.2013.811.0091

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Lucio Vieira Venturim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6-91.2013.811.0091

Código: 61845

Vara Única

S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível que tramita há anos sem qualquer efetividade.

Ao ser intimada a parte autora para dar andamento ao feito, verifico que a 

mesma deixou decorrer o prazo para se manifestar.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 

desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 493 de 571



NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 

da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74414 Nr: 1433-84.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Desta forma, designo o dia 28 de setembro de 2018, às 09h00, para 

julgamento dos réus perante o Tribunal Popular do Júri.Posto isso, 

determino que a escrivania forneça cópias dos autos para os jurados 

conforme determina o parágrafo único do artigo 472, do CPP.Defiro os 

pedidos do Ministério Público. Desta forma, ordeno que a escrivania 

expeça certidão de antecedentes criminais em nome do 

pronunciado.Providencie-se os instrumentos necessários para exibição da 

mídia, bem como a arma, caso tenha sido apreendida.Intime-se o acusado, 

PESSOALMENTE, bem como as testemunhas arroladas pelo Ministério 

Público e pela defesa, e os jurados.Se necessário for, expeça-se carta 

precatória para intimação das testemunhas residentes em outra Comarca 

para comparecer à sessão acima designada.Oficie-se a Câmara Municipal 

de Nova Monte Verde/MT, informando a data, para disponibilização do 

local onde realizar-se-á a Sessão de Julgamento. Por fim, determino seja 

expedido ofício ao Diretor da Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, para 

providenciar ao recambiamento da réu.Ciência ao Ministério Público e à 

defesa.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 1º 

de agosto de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75993 Nr: 327-53.2018.811.0091

 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: JOÃO JOSÉ DOS SANTOS, João José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marluce Timóteo de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FRANÇA NISHIKAWA 

- OAB:13169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maila Aleide Boing Pereira - 

OAB:25392/O

 Vistos,

 Defiro a juntada dos documentos.

Objetivando garantir a plenitude de defesa, bem como tendo em vista que 

a Defensoria Pública há muito deixou de atuar nesta comarca, nomeio o 

advogado Gláucio André Luiz do Carmo Pinto, OAB/MT n. 23.573/O, para 

patrocinar os interesses da requerida apenas nesta audiência. Fixo o 

valor de 1 URH (R$ 896,51 - oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta 

e um centavos) – item 27.1 da Tabela de Honorários da OAB/MT - a título 

de honorários advocatícios, devendo ser suportado pelo Estado de Mato 

Grosso.

Homologo o acordo processual entabulado entre as partes.

No mais, a fim de não atrasar a marchar processual e considerando que 

as partes são idosas, nomeio a advogada Maila Aleide Boing Pereira, 

OAB/MT n. 25.392/O, para patrocinar os interesses da requerida.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada 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.

Designo audiência de instrução para o dia 20 de setembro de 2018, às 

14h30.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, advertindo-as do disposto no §1º do artigo 385 do 

Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar do aporte da contestação.

Extraia-se cópia desta ata e junte-se aos autos n. 75576 para registro, 

lançando-se, inclusive o teor deste ato no andamento processual do feito.

Sai a requerida intimadas para apresentar contestação no prazo e forma 

do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39702 Nr: 1434-16.2010.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Fecchio-Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afranio Gonçalves Costa, Antonio Carmo 

Piacente Reis, Celia Tavares Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Marques Chagas - 

OAB:13699/MT, João Paulo Avansini Carnelos - OAB:10924/MT, 

Jorge Augusto B. Silvestre - OAB:OAB/MT-13.977-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvano Ferreira dos Santos 

- OAB:6317-B/MT

 Impulsiono os autos para intimação da parte exequente 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.: 72647 Nr: 374-61.2017.811.0091

 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: Silvestre Tomazelli

 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:

 Impulsiono os autos para intimação da parte apelada para apresentar 

contrarrazões recursais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62501 Nr: 645-12.2013.811.0091

 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: Joel Hott Carneiro

 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:

 Impulsiono os autos para intimação da parte apelada para apresentar 

contrarrazões recursais no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36454 Nr: 908-20.2008.811.0091

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, VVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verônica Vieira Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 36454 - Autos n. 908-20.2008.811.0091 SENTENÇA Vistos e 

examinados. Trata-se de Medida de Proteção formulada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em favor de Vitória Dantas da Silva. 
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Analisando os autos, verifica-se que a menor Vitória Dantas da Silva, 

conforme ressai do relatório às fls. 80/86, não mais se encontra em 

situação de risco, motivo pela qual a presente ação deve ser extinta ante 

a perda do objeto. Com efeito, extrai-se que o genitor nunca exerceu a 

guarda de fato da criança, ainda que este juízo tenha concedido, e sequer 

utilizou-se dos meios necessários para exercê-la, de modo que a guarda 

deve permanecer com a genitora Verônica Vieira Dantas. ANTE O 

EXPOSTO, e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Ainda, revogo a liminar de fls. 43/47 e, nos 

termos do art. 33, § 1º, da Lei n. 8.069/90, concedo a Guarda definitiva da 

menor Vitória Dantas da Silva à sua genitora Verônica Vieira Dantas. 

CONDENO o Estado do Mato Grosso/MT ao pagamento dos honorários de 

advocatícios devidos ao advogado Ervi Garbi em razão de sua nomeação 

para representar os interesses da requerida, e ante a inexistência de 

Defensoria Pública nesta comarca, FIXO o valor dos honorários 

advocatícios devidos ao profissional em 04 URHs, equivalente à R$ 

3.586,03 (três mil e quinhentos e oitenta e seis reais e três centavos). 

Expeça-se a certidão de honorário em favor da advogado. Transitada em 

julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se 

os autos independentemente de nova determinação. Ciência ao Ministério 

Público. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova 

Monte Verde, 25 de julho de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77434 Nr: 55-22.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Spack

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS - OAB:13142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77434 – Autos n. 55-22.2014.811.0084 Decisão Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Concessão de Benefício Previdenciário – 

Auxílio Doença, ajuizada inicialmente na Comarca de Apiacás/MT, tendo 

em vista que à época da propositura da ação, era este o domicílio 

declarado pelo autor. Durante a instrução do feito, o MM. Juízo de 

Apiacás/MT, diante da declaração do autor de que seu atual endereço é 

nesta Comarca, houve por bem, remeter os autos a este juízo. Ocorre que 

a incompetência territorial, por ser relativa, não pode ser declarada de 

ofício pelo magistrado, ex vi do disposto no art. 64, caput, do Código de 

Processo Civil, que confere tão somente à parte a prerrogativa de arguir a 

mencionada incompetência. Não o fazendo, prorroga-se a competência do 

juízo, ainda que incompetente. Ante o exposto, seja pela impossibilidade de 

declinação de ofício da competência territorial, seja pela competência no 

momento da propositura da ação, SUSCITO O CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA, nos termos do art. 953, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em atenção ao disposto no art. 953, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, oficie-se ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região. Encaminhando cópia da presente decisão e também 

cópia integral dos autos. Suspendo o feito até o julgamento do conflito ora 

suscitado. 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.: 30638 Nr: 332-66.2004.811.0091

 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: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renovaveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madereira Pompéia LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) FEDERAL - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30638 – Autos n. 332-66.2004.811.0091. DECISÃO Vistos, etc. 

Com a nova sistemática implementa da pelo Código de Processo Civil de 

2015 o juízo de 1º grau não realiza mais juízo de admissibilidade do 

recurso. No entanto, à vista do disposto no artigo 485, parágrafo 7º, do 

Código de Processo Civil, passo a analisar o apelo. Assim, verifica-se que 

a verba indenizatória instituída pela Lei n. 10.138/2014, destina-se a cobrir 

as despesas de deslocamento dos Meirinhos nos processos que 

envolvem a Fazenda Pública, conforme determinado pelo Conselho 

Nacional de Justiça. Conforme se depreende da decisão exarada nos 

autos da Suspensão de Segurança n. 2.899-MT, que tramita no Superior 

Tribunal de Justiça - STJ, bem como do que consta no ofício circular n. 

213/2017/GAB/04/CGJ, nos processos em que figura a Fazenda Pública 

não haverá recolhimento do valor das diligências dos oficiais de justiça por 

parte do referido ente. Portanto, o processo deve tramitar regularmente, 

devendo os atos requeridos pelo poder público ser cumpridos 

independentemente do recolhimento dos valores relativos às diligências. 

Desta forma, nos termos dos artigos 391 e 460 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça/CNGC, bem como em 

atenção à decisão exarada no feito n. 0034436-80.2015.811.0000, 

veiculada através do Ofício Circular nº 63 2017-CGJ, a prática de atos 

requeridos pela fazenda pública devem ser efetivadas independentemente 

do recolhimento de valores relativos às diligências dos oficiais de justiça. 

Do exposto, nos termos do artigo 485, § 7º, do Código de Processo Civil, 

em juízo de retratação, revogo a Sentença de fls. 45/46 e determino o 

continuidade de tramitação do feito. Cumpra-se o despacho inicial em sua 

integralidade. 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 Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41105 Nr: 844-05.2011.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O, Lucas Barella - OAB:19537

 Código 41105 – Autos n. 844-05.2011.811.0091

 Despacho

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 96/99, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 04/12/2018, às 13h30 , 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 caso resida em outra comarca, 

intimando-se as partes, por meio de seus patronos, da expedição da 

missiva .

 Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63872 Nr: 15-19.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Fernando Ferreira Rodrigues, Milton 

Francisco da Silva, Rogério Pereira Souza, Evanildo Luciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420, Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B, Márcia de Oliveira 

Souza Alberti - OAB:12.262
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 Impulsiono os autos para intimação dos réus, na pessoa de seus 

procuradores constituídos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

compareçam à Secretaria deste Juízo, pessoalmente e munidos de 

documento de identificação, ou por meio de procurador com poderes 

específicos para tanto, a fim de retirar os objetos apreendidos por conta 

desta ação penal, desde que comprovada a propriedade. Na oportunidade, 

deverão ser advertidos de que, caso não se apresentem para a 

devolução dos objetos no prazo estabelecido, poderá ser dada destinação 

diversa ao material, nos termos do artigo 122 do Código de Processo 

Pena.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40998 Nr: 737-58.2011.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim dos Reis Jardim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) FEDERAL - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 40998 – Autos n. 737-58.2011.811.0091 Vistos, etc. Trata-se de 

embargos de declaração interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE 

TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, para suprir omissão oposta à sentença 

de fls. 26 que reconheceu a prescrição do crédito tributário. na PET no 

REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017). Percebe-se, assim, que não há 

obscuridade, contradição e/ou omissão no julgamento; o que o embargante 

pretende é apenas rediscutir os fatos, provas e fundamentos, na tentativa 

de reanálise do conjunto probatório sob a ótica desejada por ele, para que 

seja reformada a sentença. É por fortes e sólidas razões já consignadas 

na sentença que o enfoque nela consagrado permanece inalterado, pelo 

que REJEITO os presentes embargos de declaração. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 1º de agosto 

de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69619 Nr: 318-62.2016.811.0091

 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: Jose Cavallari Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albina Maria dos Anjos - 

OAB:PR 13619, Jose Roberto dos Santos - OAB:PR 10164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69619 - Autos n. 318-62.2016.811.0091 Vistos etc. Considerando 

que o autor já havia pleiteado a produção de prova pericial no juízo 

incompetente, bem como a validação daqueles atos praticados por este 

juízo, atendo ao fato de que não há especialista em ortopedia cadastrado 

na comarca NOMEIO como perito(a) judicial, independentemente de 

compromisso (art. 466 do CPC), o(a) Dr(a) Mariana Reis Barreto, CRM-MT 

nº 9327, com endereço profissional no PSF João Hunka Neto, localizado 

na Avenida Rondonópolis, Centro, nesta Cidade e Comarca, devendo ser 

intimada desta nomeação para conhecimento e realização da perícia 

médica necessária. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos do § 1º, 

incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC. Os quesitos formulados pelo 

requerente e pelo requerido deverão acompanhar o mandado de intimação 

do perito. Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão 

mediante correta triagem, para análise da necessidade de designação de 

audiência de instrução e julgamento, bem como para cadastramento dos 

honorários periciais no sistema AJG (Assistência Jurídica Gratuita), na 

forma estabelecida pelo artigo 22, da Resolução nº. 305 de 2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Por oportuno, cancele-se a audiência 

anteriormente designada retirando-a de pauta ficando sua designação 

para após a conclusão da perícia requerida, caso haja necessidade. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às Providências. Nova Monte Verde/MT, 1º de Agosto de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60906 Nr: 739-91.2012.811.0091

 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: Antonio Machado Alves

 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 apelada para apresentar 

contrarrazões recursais no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75442 Nr: 2018-39.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto de Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, Cpf: 

89407199568, Rg: 2948928-4, Filiação: Maria de Lourdes Jesus Santos e 

Antonio Dias de Oliveira, data de nascimento: 05/06/1973, brasileiro(a), 

natural de Itabuna-BA, solteiro(a), serviços gerais/pintor. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.482,44 (Um mil e quatrocentos e oitenta e dois 

reais e quarenta e quatro 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, 01 de agosto de 2018

Karla Beatriz Bernatzky Distribuidor Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60962 Nr: 795-27.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael David Aleixo Lozano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MICHAEL DAVID ALEIXO LOZANO, Cpf: 

03066097110, Rg: 1985746-4, Filiação: João Alberto Lozano /. Helena 

Aparecida Lozano., data de nascimento: 03/12/1990, brasileiro(a), natural 

de Alta Floresta-MT, casado(a), faqueiro, Telefone 66-9635-2668. 

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. INTIMAÇÃO DO PROCESSADO PARA QUE NO PRAZO 

DE 05 DIAS INFORME NOS AUTOS OS DADOS BANCÁRIOS PARA 

RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO À TÍTULO DE FIANÇA, SOB PENA DE 

PERDA DO VALOR EM FAVOR DE INSTITUIÇÕES DE CUJO SOCIAL..

Sentença: Vistos em cooperação, Michael David Aleixo Lozanofoi 

denunciado como incurso nas sanções do artigo 155 do CP, por fato 

ocorrido em janeiro de2012. A Denúncia foi recebida em novembro de 

2012 (fls. 49/50). Citado (fl. 83), o réu pediu a nomeação de defensor 

público (fls. 81/82). Apresentada resposta à acusação (fls. 89/90), foi 

designada audiência de instrução (fls. 91/92) e determinada a expedição 

de precatórias, restando não localizadas algumas pessoas. Determinada 

vista do feito ao MPE, este pediu a citação editalícia do denunciado e a 

partir daí o procedimento tramitou neste sentido até a suspensão do 
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processo e do prazo prescricional (fl. 149), sendo os autos encaminhados 

para o arquivo provisório, vindo conclusos para análise da prescrição.É o 

relato do necessário. Fundamento. Decido. Primeiramente, registrando que 

o acusado já tinha sido citado pessoalmente e que o procedimento estava 

na fase de instrução, revogo a decisão de fl. 143 que determinou a 

citação editalícia, bem como os atos praticados a partir de então. Anulada 

a suspensão, observo que do recebimento da exordial até a data atual 

decorreram mais de cinco anos, bem como que o contexto apresentado 

autoriza a presunção de que mesmo em caso de condenação acima do 

mínimo, a reprimenda não ultrapassará dois anos, o que gera a prescrição 

da pretensão punitiva estatal em quatro anos, tempo ultrapassado desde a 

última causa interruptiva. Posto isso, nos termos do art. 107, IV c/c art. 

109, V, ambos do CP, extingo a punibilidade do acusado, com relação aos 

fatos aqui narrados. Determino a devolução do valor recolhido à título de 

fiança pelo processado, devendo o mesmo ser intimado para, no prazo de 

cinco dias, informar os dados bancários para transferência. Caso fique 

inerte, desde já, determino que a quantia vinculada a este feito seja 

direcionada para a conta bancária desta comarca, existente para o 

recebimento das transações penais.Com as informações pelo 

sentenciado, expeça-se o necessário, tudo sem necessidade de novas 

decisões.Considerando a atuação do advogado nomeado em razão da 

ausência de defensoria pública na comarca, condeno o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de seus honorários advocatícios, que fixo em 02 

URH's (tabela OAB/MT). Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. 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, Janice Schroeder, 

digitei.

Nova Monte Verde, 23 de maio de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71780 Nr: 1734-65.2016.811.0091

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMdNB-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FRANÇA 

NISHIKAWA - OAB:13169

 Autos n. 1734-65.2016.811.0091 - Código 71780

 DECISÃO

Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Em que pese o despacho de fls. 91, não é o caso de apresentação de 

resposta à acusação, pois sequer há denúncia.

No presente feito o Ministério Público apresentou proposta de transação 

penal (fls. 74/75), o que é substancialmente distinta em seus requisitos e 

momento processual da suspensão condicional do processo.

Sendo assim, à vista do apontado vício, anulo todos os atos processuais 

posteriores à rejeição da proposta de transação penal (fls. 86/90), 

devendo ser desentranhada os autos a resposta à acusação de fls. 

93/97, devolvendo-a ao advogado, caso queira, de tudo certificando nos 

autos.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para querer o que de 

direito.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36897 Nr: 13-25.2009.811.0091

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genésio Valmir Satahl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 36897 – Autos n. 13-25.2009.811.0091.

Vistos etc.

Considerando a anulação da sentença pela E. Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis, designo audiência de conciliação para o dia 

03/10/2018, às 13h30.

Expeça-se Carta Precatória, com o prazo de 60 dias, para intimação da 

requerido no endereço mencionado às fls. 50.

Intime-se.

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.: 69339 Nr: 1409-71.2018.811.0107

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ao requente (art. 99, § 3º, 

CPC), advertindo-o de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais.

Recebo a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do artigo 334 do NCPC, designo audiência de conciliação para 

o DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 14:30 HORAS, a ser realizado pela 

conciliadora deste Juízo, ocasião em que deverão comparecer somente as 

partes e seus procuradores.

INTIME-SE o requerente, na pessoa de seu advogado constituído (art. 334, 

§ 3º, NCPC), consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, do NCPC.

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência 

designada, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, 

ambos do NCPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) 

será contado na forma do art. 335 do NCPC.

Em seguida, caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato 

impeditivo ou modificativo do direito do autor, intime-o para réplica.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63371 Nr: 1743-55.2013.811.0051

 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: MARCIO MALAGI PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT, VALDENIR 

JOSE DOS SANTOS, GRACIELE FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABILIO CUSTODIO DE MELO - 

OAB:5945-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Novo Código 

de Processo Civil, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

em face do abandono da causa pela parte requerente. Sem condenação 

em custas e honorários, visto que a parte autora é beneficiária da Justiça 

Gratuita.Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.Publique-se. 
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Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69448 Nr: 1458-15.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DE ALMEIDA, JCDADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária aos requerentes (art. 99, § 3º, 

CPC), advertindo-os de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúnam condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais.

Preenchidos os requisitos legais, recebo a inicial.

Constatada a verossimilhança das alegações dos consumidores, ora 

requerentes, concedo a inversão do ônus da prova em seu favor, 

baseado no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Com o fito de conciliar as partes, designo audiência preliminar de 

conciliação para o dia 05 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 14:30 HORAS, a ser 

realizado pela conciliadora do Juízo, ocasião em que deverão comparecer 

somente as partes e seus procuradores.

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado constituído (art. 

334, § 3º, CPC), consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, do 

CPC.

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência 

designada, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, 

ambos do CPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) 

será contado na forma do art. 335 do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52525 Nr: 400-16.2014.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. H. DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETTI FERREIRA 

GONÇALVES - OAB:5467/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO QUINTINO - 

OAB:32019-A - GO

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o endereço do AR juntado na ref. 17, 

não condiz com o real endereço da parte requerente (pág.27), assim torno 

sem efeito o ato das referências 15 e 17, determinando o seguinte:

1 - Proceda-se a alteração do endereço da requerente no sistema APOLO, 

fazendo constar como: Rua Santa Catarina, Bairro Centro, n° 1.160, Nova 

Ubiratã/MT.

2 – Intime-se pessoalmente a requerente, observando-se o endereço de 

pág. 27, bem como seu patrono via DJE, para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento 

do mérito, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC.

2.1 - Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

imediatamente conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68172 Nr: 875-30.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUZIR AGROPECUÁRIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINORGAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais dos 

artigos 319 e 320, ambos do NCPC.

Evidenciada a impossibilidade momentânea de custear as despesas 

processuais, a qual se encontra em recuperação judicial, DEFIRO o 

pagamento parcelado das custas processuais, nos termos do artigo 98, 

§6º do Novo Código de Processo Civil, o qual deverá ser recolhido em 10 

(dez) parcelas iguais e sucessivas, devendo o requerente, comprovar os 

pagamentos nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, com termo inicial 

no mês de agosto.

 Com efeito, atente-se o diligente Gestor Judiciário o disposto no ofício 

circular n°: 04/2018/GAB/J-Aux.

Consigno que a inadimplência de quaisquer umas das parcelas deverá ser 

certificado pela secretaria da Vara Única, fazendo conclusão do feito, 

para a extinção sem resolução do mérito do processo.

Em prosseguimento.

Constatada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da 

consumidora, ora autora, concedo a inversão do ônus da prova em seu 

favor, baseado no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do artigo 334 do NCPC, designo audiência de conciliação para 

o DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 13:30 HORAS.

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado constituído (art. 

334, § 3º, NCPC), consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, do 

NCPC.

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência 

designada, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, 

ambos do NCPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) 

será contado na forma do art. 335 do NCPC.

Em seguida, caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato 

impeditivo ou modificativo do direito do autor, intime-o para réplica.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67573 Nr: 603-36.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUZIR FAZENDAS LTDA - “EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL”

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA IBICABA LTDA, ALBERTO 

VICENTE RESEGUE, JORGE MIGUEL RESEGUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais dos 

artigos 319 e 320, ambos do NCPC.

Evidenciada a impossibilidade momentânea de custear as despesas 

processuais, a qual se encontra em recuperação judicial, DEFIRO o 

pagamento parcelado das custas processuais, nos termos do artigo 98, 

§6º do Novo Código de Processo Civil, o qual deverá ser recolhido em 10 

(dez) parcelas iguais e sucessivas, devendo o requerente, comprovar os 

pagamentos nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, com termo inicial 

no mês de agosto.

 Com efeito, atente-se o diligente Gestor Judiciário o disposto no ofício 

circular n°: 04/2018/GAB/J-Aux.

Consigno que a inadimplência de quaisquer umas das parcelas deverá ser 

certificado pela secretaria da Vara Única, fazendo conclusão do feito, 

para a extinção sem resolução do mérito do processo.

Em prosseguimento.

Nos termos do artigo 334 do NCPC, designo audiência de conciliação para 

o DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

INTIME-SE a parte requerente, na pessoa de seu advogado constituído 

(art. 334, § 3º, NCPC), consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, 

do NCPC.

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência 

designada, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, 

ambos do NCPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) 

será contado na forma do art. 335 do NCPC.
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Em seguida, caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato 

impeditivo ou modificativo do direito do autor, intime-o para réplica.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59413 Nr: 985-97.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 

E VALORES MOBILIÁRIOS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de ref. 61, intime-se a parte requerente, via DJE, 

para que proceda ao pagamento do preparo da missiva expedida à ref. 55, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63815 Nr: 1211-68.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ayslan Clayton Moraes - 

OAB:8.377 MT

 VISTOS.

Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA JÚNIOR, 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. As partes propurseram 

acordo, o qual foi homologado por este Juízo (Ref. 18).

 Na ref. 33, o MPE postula pela extinção do feito, ante o cumprimento das 

obrigações assumidas.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Satisfeita, pois, a obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63661 Nr: 1138-96.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS, TIAGO 

ARAÚJO DA SILVA, LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 Vistos.

Trata-se de Ofício Circular proveniente da Corregedoria-Geral da Justiça 

de Mato Grosso (Ofício nº 10/2018/GAB/J-Aux), solicitando a reanálise da 

manutenção da custódia cautelar das pessoas privadas de liberdade por 

mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Pois bem.

Em detida análise ao caso em apreço, constato que permanecem 

presentes os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva 

dos réus. Isto porque, a segregação cautelar resta necessária como 

garantia da ordem pública, visto que os réus apresentam periculosidade 

concreta para a sociedade. Ademais, presentes a prova da materialidade 

delitiva e indícios suficientes de autoria, assim como preenchidas as 

condições de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal, 

entendo por bem manter a prisão preventiva dos réus TIAGO ARAÚJO DA 

SILVA, DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS e LEANDRO RODRIGUES DE 

SOUZA.

 Ante ao exposto, MANTENHO a prisão preventiva dos réus TIAGO 

ARAÚJO DA SILVA, DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS e LEANDRO 

RODRIGUES DE SOUZA, qualificado nos autos, por permanecerem 

presentes os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de 

Processo Penal.

Permaneçam os autos para prolação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69450 Nr: 1460-82.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TOSETTO 

LTDA, JORGE ESTEVAM TOSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS E TÍTULOS E DOCUMENTOS DE NOVA UBIRATÃ - MT, ADMIILSON 

BASILIO SILVA, BRUNO BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:21061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de ref. 2, intime-se a autora, por 

intermédio de seu patrono via DJE, para que efetue o recolhimento das 

custas e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição – art. 290, CPC.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61916 Nr: 338-68.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Continental Comercio e Representaçoes de Insumos 

Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR JOSE ZAMPEZE, ERONI MARIA 

SCARIOT ZAMPEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta 

por CONTINENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA-ME, em face de ALTEMIR JOSÉ ZAMPEZE e ERONI 

MARIA SCARIOT ZAMPEZE, todos já qualificados.

 Entre um ato e outro, as partes apresentaram petição conjunta de acordo 

à ref. 46, pugnando por sua homologação judicial.

Assim, tendo em vista a realização de acordo, homologo o pacto 

celebrado pelas partes, e determino a SUSPENSÃO da presente ação até 

o cumprimento integral da avença, com fulcro no art. 922 do Novo Código 

de Processo Civil.

Aguarde-se em arquivo provisório até ulterior manifestação da parte 

exequente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69122 Nr: 1313-56.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PEREIRA SILVA, FABIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Compulsando os autos, verifico que embora a autora alegue ser 

hipossuficiente nos termos da lei, não acostou aos autos nenhum 

documento que comprove o alegado.

Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à parte autora 

o prazo de 15 dias para a comprovação concreta dos requisitos 

necessários à concessão do benefício, ou, para recolhimento das custas 

iniciais e taxa judiciária devidos.

Decorrido o prazo acima com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69471 Nr: 1475-51.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sildomar Enck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Francisco LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Germano Ricardo Ebert - 

OAB:24472 SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE, conforme deprecado.

Designo o dia 26 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 13:30 HORAS, para a 

inquirição da testemunha RICARDO JULMIR TOMAZINI.

Oficie-se ao Juízo Deprecante comunicando-se a designação do ato.

Sirva-se a presente decisão como mandado/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53242 Nr: 814-14.2014.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON RODRIGUES DE SOUZA (ESPÓLIO), 

JEFFERSON OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVASORES DESCONHECIDOS, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON OLIVEIRA 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:336758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que foram identificados todos os 

requeridos da ação, assim proceda-se a atualização da capa do feito, 

para o fim de incluir no polo passivo os requeridos da ação.

Consoante à certidão de ref. 61, vários requeridos foram citados, outros 

se recursaram a dar o ciente e receber a cópia da inicial. No entanto, tal 

ato não impede o reconhecimento da validade da citação, razão pela qual 

os dou por citados.

Assim, certifique-se, quais requeridos foram citados, incluindo os que 

recusaram dar ciente, após proceda-se a nova tentativa de citação dos 

requeridos ainda não citados, no endereço declinado na petição anterior.

Havendo apresentação de contestação, intime-se os autores para 

impugnarem, nos termos do artigo 327 do NCPC.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60819 Nr: 901-24.2010.811.0102

 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: RAFAEL ARCURI - ESPÓLIO, TRINDADE DEL ROSAL 

ARCURI, ESPÓLIO DE ANTONIA LOPES ARCURI, ZILENE ARCURI 

DOMINGUES, ZILDA ARCURI ANTONIAZZI, JOAO ARCURI LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO ZIBETTI, DEONE MARIA ZIBETTI, ADEMIR 

ZIBETTI, NEUZA DE OLIVEIRA ZIBETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA INES VILLA MOREIRA - 

OAB:65749/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B

 Vistos. Refutadas as questões preliminares e afastada a prejudicial de 

mérito, estando presentes os pressupostos processuais e condições da 

ação, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como ponto controvertido 

a autenticidade da procuração outorgada a Walter Roberto de Oliveira e 

Marilene de Arruda Oliveira, o qual conferiu-lhe poderes de disposição do 

imóvel dos autores. Oportunizo a manifestação das partes, para 

querendo, exercer seu direito nos termos do artigo 357, § 1º e 2º, do 

Código de Processo Civil, inclusive, podendo complementar os pontos 

controvertidos. Indefiro o pedido de realização de perícia no imóvel e oitiva 

de testemunha, pois a solução da lide prescinde a realização de tais 

provas. Defiro a juntada de novos documentos, que deverão ser 

acostados aos autos, no de 15 (quinze) dias, oportunizando a parte 

adversa, manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Defiro o pedido de 

perícia grafotécnica, eis que necessária para o perfeito deslinde do feito, 

querendo, as partes devem indicarem assistente técnico, no prazo de 10 

(dez) dias, devendo, ainda, no mesmo prazo, apresentar os quesitos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas e homenagens de 

estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57900 Nr: 299-08.2016.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaudenes Vanzella, JOICE FRITSCH VANZELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO 

LTDA, NATALINO SADI FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de dilação de prazo para juntada de documentos, a contar 

da data do requerimento.

Decorrido "in albis" o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

conclusos para extinção.

Apresentado os documentos, oportunize a manifestação da fazenda 

pública.

Nomeio como curador especial dos citados/intimados via edital a i. 

Advogada Mariana da Cunha Pereira (OAB/MT - 16.214), atuante na 

Comarca, o qual deverá ser intimada para manifestar nos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55879 Nr: 819-02.2015.811.0107

 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: VAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVB, JBZ, BBZ, EHeIa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097-B/MT, JOAO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/O, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 Vistos.

1 - Recebo os autos. Nomeio como inventariante dos bens deixados por 

Rosangela Vandresse Bussatto o requerente VALDECIR ANTONIO 

BARBOZA, a qual prestará compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes.

2 - Citem-se, após, os interessados não representados, e, se for o caso, 

os eventuais herdeiros e interessados ausentes, observando-se o 

disposto no art. 626, §1° do CPC, bem como intime-se a Fazenda Pública, o 

Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente (artigo 626 do 

Código de Processo Civil).

3 – Proceda-se a avaliação dos bens deixados pelo de cujus, após 

oportunize a manifestação do MPE.

4 - Concluídas as citações, abra-se vista às partes, para que se 

manifestem sobre as primeiras declarações, no prazo de 15 (quinze) dias.

5 - Havendo concordância quanto às primeiras declarações e a quanto à 

avaliação dos imóveis, apresente o inventariante às últimas declarações 

(art. 628 do CPC), digam, em 15 (quinze) dias (artigo 637 do CPC).

6 – Caso contrário, deverá o inventariante proceder a retificação do plano 

de plano de partilha, em todo caso, deverá ser apresentado as certidões 
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negativas, GIA de ITCMD devidamente recolhida ou declaração de isenção 

.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63948 Nr: 1271-41.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosane Teresinha Rafalski, Naiane Rafalski, Camila 

Rafalski, João Erik Rafalski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILER MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12269/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - OAB:3512/ms

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE AS SUAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-55.2013.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BOTEGA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO A PARTE AUTORA o Srº. Paulo Sergio Botega, na 

pessoa de seu advogado Dr. Osvaldo Pereira Braga, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ R$ 508,93 (quinhentos e oito reais e noventa e três centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença do evento 13171731. 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$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIA 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 protocolar a guia (paga) na Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã 

ou pelo PEA aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010010-95.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SILVA OAB - MT0005472S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIL MANZONI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SELMA GOMES INACIO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte Autora Sr. Antonio de Oliveira Silva & CIA 

LTDA - ME, na pessoa de seu advogado Dr. José Antonio Silva, para que 

efetue, no prazo de 5 (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$ 376,85 (trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta e cinco 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 que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIA 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 protocolar a guia (paga) na Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã 

ou pelo PEA aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-32.2011.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIAN ELLAN GREFF SIMIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BOFF NEUMANN OAB - MT0011894A-O (ADVOGADO)

CARLOS RICARDO BOSSA OAB - MT0016232A (ADVOGADO)

JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO OAB - MT0008227A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DOS SANTOS GOMES (REQUERIDO)

CESAR TORRES VEDANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO)

NOILVES VEDANA OAB - MT0011221A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 8010032-32.2011.8.11.0107; Valor causa: R$ 

20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DE IMAGEM]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: LUCIAN ELLAN GREFF SIMIONI Parte Ré: 

REQUERIDO: CESAR TORRES VEDANA, SILVANA DOS SANTOS GOMES 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. 

Processo: 8010032-32.2011.8.11.0107; Valor causa: R$ 20.000,00; 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, 2 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-07.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DINALVA SILVA LOPES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 8010033-07.2017.8.11.0107; Valor causa: R$ 

535,54; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ADRIANA ALVES DE ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: DINALVA SILVA 

LOPES Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: ADRIANA ALVES DE 

ARAUJO Endereço: Rua SÃO PAULO, 1260, CENTRO, NOVA UBIRATÃ - 

MT - CEP: 78888-000 ; Nome: DINALVA SILVA LOPES Endereço: Avenida 

TRANCREDO NEVES, S/N, NO FINAL DA POPULAR RUA GUARANTÃ, 

NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 78888-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE do inteiro teor da sentença 

proferida nos autos supra identificados, abaixo transcrita ou cuja cópia 

segue anexa. NOVA UBIRATÃ, 2 de agosto de 2018. 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 - 
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TELEFONE: (66) 35791227

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-55.2013.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BOTEGA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

VISTOS. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Relata o reclamante INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

ELETROPAULO ser credor da quantia de R$ 5.012,00 (cinco mil e doze 

reais) devidos pela prestação de serviços elétricos em face de NATIV – 

INDUSTRIA DE PESCADOS AMAZÔNICOS S/A. Designada audiência de 

conciliação, o autor não compareceu pessoalmente, se fazendo 

representar por seu preposto e o seu procurador, os quais não 

apresentaram documentos hábeis a comprovar a representação. O 

requerido apresentou contestação, requerendo a extinção sem mérito em 

razão da ausência do autor a audiência de conciliação, alega ainda a 

inépcia da inicial por não constar de forma pormenorizada a descrição dos 

fatos, e no mérito, requer a improcedência uma vez que os pagamentos 

foram realizados na época da prestação dos serviços. Pois bem. 

Compulsando aos autos verifico que a parte reclamante se trata de 

empresário individual, o qual deve comparecer pessoalmente a audiência 

de conciliação, pois embora a Lei 9099/95 permita que a firma individual 

possa ser representada pelo preposto, isso ocorre com relação ao polo 

passivo da demanda, o que não é o caso dos autos. Neste sentido: 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTE AUTORA QUE É 

FIRMA INDIVIDUAL. REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. 1. Ainda que se trate a parte autora de 

firma individual, o comparecimento em audiência deve ser pessoal, sob 

pena de extinção do feito. 2. A Lei 9.099/95 possibilita a representação 

das pessoas jurídicas por meio de preposto quando litigarem no polo 

passivo, o que não diz com a hipótese dos autos. 3. Ademais, o próprio 

Enunciado 141, do Fonaje determina que a representação, inclusive em 

audiência deve ser pessoal. 4. Nesse sentido: AÇÃO DE COBRANÇA. 

CONSOANTE SE VÊ DO DOCUMENTO DE FL. 04, APRESENTA A 

RECORRENTE UMA FIRMA INDIVIDUAL. E, NA FORMA DO DISPOSTO NO 

ARTIGO 9º, § 4º, DA LEI 9.099/95, A PESSOA JURÍDICA, AÍ INCLUÍDA A 

FIRMA INDIVIDUAL, PODE SER REPRESENTADA POR PREPOSTO 

CREDENCIADO QUANDO FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NO 

ENTANTO, EM LITIGANDO O EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NA QUALIDADE DE 

AUTOR, DEVERÁ COMPARECER PESSOALMENTE À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO 

ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Inominado nº. 71003918547, Turmas Recursais, Terceira Turma Recursal 

Cível, relator: Dr. Luis Francisco Franco, julgado em 13/12/2012). 5. 

Portanto, deve permanecer incólume a decisão que extinguiu o feito, nos 

termos do art. 51, I, da Lei 9099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003919172, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Marta Borges Ortiz, Julgado em 27/02/2013).” (TJ-RS - Recurso Cíve: 

71003919172 RS. Relator Marta Borges Ortiz. Segunda Turma Recursal 

Cível. Julgamento 27 de Fevereiro de 2013, publicado em 01/03/2013). 

Assim também dispõe o enunciado 141 do FONAJE: ENUNCIADO 141 – A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente Outrossim, mesmo que fosse permitido a representação em 

audiência pelo preposto, o mesmo deve apresentar carta de preposição 

com poderes para tanto, o que de fato não o fez. Assim, JULGO EXTINTO 

o presente processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95. . Custas pelo reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 

51, §2º). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76988 Nr: 246-93.2017.811.0106

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 

32.799

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que compareçam ao exame pericial designado 

para o dia 4 de setembro de 2018, às 9 horas, a ser realizado na Unidade 

Básica de Saúde Olímpio José Martins, localizada na Rua 13 de maio, s/nº, 

fundos da Setae, Bairro: Centro, Cidade: Novo São Joaquim-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79122 Nr: 359-13.2018.811.0106

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DEFIRO o pedido de justiça gratuita;II. CITE-SE o executado e INTIME-SE 

para que, nos termos do artigo 528, caput, do Código de Processo Civil, 

efetue, em três (03) dias, o pagamento das parcelas em atraso e daquelas 

que se vencerem no curso do processo, prove que já adimpliu o débito ou 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, alertando-o de que, caso não o 

faça, poderá ser decretada sua prisão civil, além de protestada a decisão 

judicial que fixou a obrigação de prestar os alimentos (NCPC, art. 528, §1º 

e § 3º);III. CUMPRA-SE expedindo o necessário;IV. Processe-se em 

segredo de justiça (art. 189, II, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78982 Nr: 282-04.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGPR, RPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DEFIRO o pedido de justiça gratuita;II. CITE-SE o executado e INTIME-SE 

para que, nos termos do artigo 528, caput, do Código de Processo Civil, 

efetue, em três (03) dias, o pagamento das parcelas em atraso e daquelas 

que se vencerem no curso do processo, prove que já adimpliu o débito ou 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, alertando-o de que, caso não o 

faça, poderá ser decretada sua prisão civil, além de protestada a decisão 

judicial que fixou a obrigação de prestar os alimentos (NCPC, art. 528, §1º 

e § 3º);III. CUMPRA-SE expedindo o necessário;IV. Processe-se em 

segredo de justiça (art. 189, II, CPC).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-84.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010192-84.2016.8.11.0106 REQUERENTE: IVONE 

GONCALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Visto em 

correição. I. Presentes os requisitos de admissibilidade e certificada a 

tempestividade e realização do preparo RECEBO o recurso interposto, 

somente no seu efeito devolutivo, já que não demonstrada situação que 

justifique dar-lhe efeito suspensivo (art. 43 Lei 9.099/95); II. O recorrido 

apresentou suas contrarrazões (Id. 7958380); III. Com as providências, 

REMETAM-SE os autos à Turma Recursal para apreciação e julgamento; 

IV. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010192-84.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE GONCALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 2 de agosto de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010082-85.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FEITOZA DE ALENCAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010082-85.2016.8.11.0106 REQUERENTE: EDSON FEITOZA DE 

ALENCAR REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. A decisão 

proferida anteriormente por este juízo se encontra equivocada (Id. 

7770214), pois se afirmou que o requerido deixou de apresentar suas 

contrarrazões, sendo que apresentou no Id. 7770208. Portanto, REVOGO 

o “Item II” da decisão contida no Id. 7770214 que passa a constar o 

seguinte: “II. O recorrido apresentou suas contrarrazões, conforme Id. 

7770208”. PROSSIGA-SE no cumprimento da decisão contida no Id. 

7770214, devidamente alterada, EXPEDINDO-SE o necessário, 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. Após, REMETAM-SE os 

autos à Turma Recursal para apreciação e julgamento. CUMPRA-SE. Novo 

São Joaquim/MT, 24 de julho de 2017. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010082-85.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FEITOZA DE ALENCAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. 8010192-84.2016.8.11.0106 Novo São 

Joaquim, 2 de agosto de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010083-70.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FEITOZA DE ALENCAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010083-70.2016.8.11.0106 REQUERENTE: EDSON FEITOZA DE 

ALENCAR REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. A decisão 

proferida anteriormente por este juízo se encontra equivocada (Id. 

7826101), pois se afirmou que a requerida deixou de apresentar suas 

contrarrazões, sendo que apresentou no Id. 7826097. Portanto, REVOGO 

o “Item II” da decisão contida no Id. 7826101, que passa a constar o 

seguinte: “II. O recorrido apresentou suas contrarrazões, conforme Id. 

7826097”. PROSSIGA-SE no cumprimento da decisão contida no Id. 

7826101, devidamente alterada, EXPEDINDO-SE o necessário, 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. Após, REMETAM-SE os 

autos à Turma Recursal para apreciação e julgamento. CUMPRA-SE. Novo 

São Joaquim/MT, 24 de julho de 2017. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010083-70.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FEITOZA DE ALENCAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 2 de agosto de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010198-91.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARDOSO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010198-91.2016.8.11.0106 REQUERENTE: EDUARDO 

CARDOSO DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em 

correição. I. Presentes os requisitos de admissibilidade e certificada a 

tempestividade e realização do preparo RECEBO o recurso interposto, 

somente no seu efeito devolutivo, já que não demonstrada situação que 

justifique dar-lhe efeito suspensivo (art. 43 Lei 9.099/95); II. O recorrido 

não apresentou suas contrarrazões; III. Com as providências, 

REMETAM-SE os autos à Turma Recursal para apreciação e julgamento; 

IV. CUMPRA-SE. Novo São Joaquim/MT, 25 de julho de 2017. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010198-91.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARDOSO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 2 de agosto de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010210-08.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO FREIRE DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010210-08.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ABRAAO FREIRE 

DE ANDRADE REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. I. Uma 

vez que realizado o preparo recursal e certificada a tempestividade e 

demais requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso interposto, 

somente no seu efeito devolutivo, pois não se demonstrou prejuízo que 

justifique a aplicação de efeito suspensivo (LJE, art. 43). II. REMETAM-SE 

os autos à Turma Recursal para apreciação e julgamento. III. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010210-08.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO FREIRE DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 2 de agosto de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010143-77.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GALBENILTON LOBATO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010143-77.2015.8.11.0106 REQUERENTE: GALBENILTON 

LOBATO DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

A decisão proferida anteriormente por este juízo se encontra equivocada 

(Id. 7825584), pois se afirmou que a requerida deixou de apresentar suas 

contrarrazões, sendo que apresentou no Id. 7825579. Portanto, REVOGO 

o “Item II” da decisão contida no Id. 7825584, que passa a constar o 

seguinte: “II. O recorrido apresentou suas contrarrazões, conforme Id. 

7825579”. PROSSIGA-SE no cumprimento da decisão contida no Id. 

7825584, devidamente alterada, EXPEDINDO-SE o necessário, 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. Após, REMETAM-SE os 

autos à Turma Recursal para apreciação e julgamento. CUMPRA-SE. Novo 

São Joaquim/MT, 24 de julho de 2017. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010143-77.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GALBENILTON LOBATO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 2 de agosto de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010170-26.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDINHO DOMINGOS DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010170-26.2016.8.11.0106 REQUERENTE: EDINHO DOMINGOS 

DA CRUZ REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. I. 

Presentes os requisitos de admissibilidade e certificada a tempestividade e 

realização do preparo RECEBO o recurso interposto, somente no seu 

efeito devolutivo, já que não demonstrada situação que justifique dar-lhe 

efeito suspensivo (art. 43 Lei 9.099/95); II. O recorrido apresentou suas 

contrarrazões; III. Com as providências, REMETAM-SE os autos à Turma 

Recursal para apreciação e julgamento; IV. CUMPRA-SE. Novo São 

Joaquim/MT, 24 de julho de 2017. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010170-26.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDINHO DOMINGOS DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 2 de agosto de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010087-44.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010087-44.2015.8.11.0106 REQUERENTE: CARLOS EDUARDO 

MARCAL REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos em correição. PROSSIGA no 

cumprimento da decisão contida no Id. 7766840, REMETENDO-SE os autos 

à Turma Recursal para apreciação e julgamento. CUMPRA-SE. 

EXPEDINDO-SE o necessário. Novo São Joaquim/MT, 20 de julho de 2017. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010087-44.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. 8010170-26.2016.8.11.0106 Novo São 

Joaquim, 2 de agosto de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010145-47.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA MARQUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010145-47.2015.8.11.0106 REQUERENTE: KAMILA MARQUES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

Considerando a manifestação contida no Id. 7768113, a decisão proferida 

anteriormente por este juízo se encontra equivocada (Id. 7768106), pois 

se afirmou que a requerida deixou de apresentar suas contrarrazões, 

sendo que a mesma apresentou no Id. 7768102. Portanto, REVOGO o “Item 

II” da decisão contida no Id. 7768106, que passa a constar o seguinte: “II. 

O recorrido apresentou suas contrarrazões, conforme Id. 7768102”. 

PROSSIGA-SE no cumprimento da decisão contida no Id. 7768106, 

expedindo-se o necessário, ou, se o caso, CERTIFIQUE-SE o decurso de 

prazo para cumprimento do ato determinado (Id. 7768092), 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. Após, REMETAM-SE os 

autos à Turma Recursal para apreciação e julgamento. CUMPRA-SE. Novo 

São Joaquim/MT, 21 de julho de 2017. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010145-47.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA MARQUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 2 de agosto de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010097-54.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LAURISMAR SOARES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010097-54.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LAURISMAR 

SOARES DOS SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em 

correição. A decisão proferida anteriormente por este juízo se encontra 

equivocada (Id. 7770601), pois se afirmou que o requerido deixou de 

apresentar suas contrarrazões, sendo que apresentou no Id. 7770595. 

Portanto, REVOGO o “Item II” da decisão contida no Id. 7770601 que passa 

a constar o seguinte: “II. O recorrido apresentou suas contrarrazões, 

conforme Id. 7770595”. PROSSIGA-SE no cumprimento da decisão contida 

no Id. 7770601, devidamente alterada, EXPEDINDO-SE o necessário, 

promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. Após, REMETAM-SE os 

autos à Turma Recursal para apreciação e julgamento. CUMPRA-SE. Novo 

São Joaquim/MT, 24 de julho de 2017. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010097-54.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LAURISMAR SOARES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 2 de agosto de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010125-22.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER RODRIGUES DE PAULO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010125-22.2016.8.11.0106 REQUERENTE: VALTER 

RODRIGUES DE PAULO REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em 

correição. CERTIFIQUE, a Secretaria, se houve o integral cumprimento das 

determinações proferidas em decisão (Id. 7942148), promovendo as 

anotações eventualmente necessárias. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010125-22.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER RODRIGUES DE PAULO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 2 de agosto de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010126-07.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOARES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010126-07.2016.8.11.0106 REQUERENTE: FABIO SOARES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

CERTIFIQUE, a Secretaria, se houve o integral cumprimento das 

determinações proferidas em decisão (Id. 7942251), promovendo as 

anotações eventualmente necessárias. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010126-07.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOARES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 2 de agosto de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010131-63.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010131-63.2015.8.11.0106 REQUERENTE: DOUGLAS 

BARBOSA DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em 

correição. A decisão proferida anteriormente por este juízo se encontra 

equivocada (Id. 7767799), pois se afirmou que a requerida deixou de 

apresentar suas contrarrazões, sendo que apresentou no Id. 7767795. 

Portanto, REVOGO o “Item II” da decisão contida no Id. 7767799, que 

passa a constar o seguinte: “II. O recorrido apresentou suas 

contrarrazões, conforme Id. 7767795”. PROSSIGA-SE no cumprimento da 

decisão contida no Id. 7767799, devidamente alterada, EXPEDINDO-SE o 

necessário, promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. Após, 

REMETAM-SE os autos à Turma Recursal para apreciação e julgamento. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010131-63.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 2 de agosto de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010115-75.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA FLOR SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010115-75.2016.8.11.0106 REQUERENTE: KATIA FLOR 

SOARES REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

CERTIFIQUE, a Secretaria, se houve o integral cumprimento das 

determinações proferidas em decisão (Id. 7942064), promovendo as 

anotações eventualmente necessárias. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010115-75.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA FLOR SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. 8010131-63.2015.8.11.0106 Novo São 

Joaquim, 2 de agosto de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010180-70.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON SOUZA MIE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 2 de agosto de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8009999-35.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA DE FATIMA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 2 de agosto de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010047-28.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 2 de agosto de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010048-13.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010048-13.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ARIOVALDO 

GONCALVES DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: PAGSEGURO INTERNET 

LTDA Vistos em correição. A decisão proferida anteriormente por este 

juízo se encontra equivocada (Id. 7769611), pois se afirmou que o 

requerido deixou de apresentar suas contrarrazões, sendo que 

apresentou no Id. 7769606. Portanto, REVOGO o “Item II” da decisão 

contida no Id. 7769611 que passa a constar o seguinte: “II. O recorrido 

apresentou suas contrarrazões, conforme Id. 7769606”. PROSSIGA-SE no 

cumprimento da decisão contida no Id. 7769611, devidamente alterada, 

expedindo-se o necessário, promovendo-se, ainda, as anotações de 

praxe. Após, REMETAM-SE os autos à Turma Recursal para apreciação e 

julgamento. CUMPRA-SE. Novo São Joaquim/MT, 21 de julho de 2017. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010048-13.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 2 de agosto de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-20.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA PINHEIRO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 2 de agosto de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-87.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAYLEVEN TECNOLOGIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARCANTONIO OAB - SP180586 (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo, a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo de dez dias. Novo São 

Joaquim, 2 de agosto de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010097-88.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

M SANTOS JOSE CARVALHO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VELA SAO JOAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ENCARTELADOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 2 de agosto de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010403-23.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ELIAS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010403-23.2016.8.11.0106 REQUERENTE: PATRICIA ELIAS DE 

JESUS REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 355, 

inciso I, do CPC, não sendo necessária a produção de outras provas. Em 

sua inicial alega a parte autora que um vendedor ambulante da requerida 

lhe ofertou planos e aparelhos telefônicos, momento em que aceitou fazer 

um teste com apenas um aparelho, podendo desfazer dos planos a 

qualquer momento. Alega ainda que ficou sabendo de populares que o 

plano não compensava e os valores cobrados eram abusivos, assim, 

tentou por inúmeras vezes cancelar o plano, mas não obteve êxito. Juntou 

ao processo vários números de protocolo de atendimento. Informa que 
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recebeu em casa quatro aparelhos celulares, quatro chips de telefone 

celular e um boleto bancário no valor de R$ 235,20. Requer ao fim a 

declaração de inexistência dos débitos e o cancelamento do plano em 

questão, devolução dos valores pagos, bem como indenização pelos 

danos morais supostamente causados. Foi deferido o pedido liminar a fim 

de suspender as cobranças provenientes do contrato objeto da demanda. 

Em sede de contestação, alega a requerida que não agiu de forma ilícita de 

modo a gerar resultado lesivo à parte requerente. O Código de Processo 

Civil institui em seu art. 373 a distribuição do ônus da prova, cabendo ao 

autor provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu, comprovar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Verifica-se que o caso em questão envolve relação de consumo, bem 

como há verossimilhança nas alegações trazidas pela parte autora, sendo 

imperiosa a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no Código de 

Defesa do consumidor. A parte autora logrou êxito ao comprovar o 

recebimento das cobranças pela parte requerida, bem como a tentativa de 

cancelamento do contrato através da juntada dos números dos protocolos 

de atendimento. Por sua vez, a requerida não trouxe aos autos o contrato 

do plano contraído pela autora, bem como não comprovou seu efetivo uso. 

Desta forma, não havendo elementos que corroborem com as alegações 

de legalidade nas cobranças, há de se ter por verdadeira os fatos 

trazidos em peça inaugural. Quanto ao pedido de indenização pelos danos 

morais, vejo que não merecem prosperar, uma vez que não houve o 

mínimo de comprovação de lesão ao patrimônio imaterial da requerente. 

Deveria a parte autora ter se desincumbido deste ônus, o que não 

ocorreu. Assim, pacificado na jurisprudência pátria, o mero 

descumprimento contratual ou de dever legal caracteriza o mero 

aborrecimento, não configurando o dano moral, por não haver sido 

comprovado circunstâncias que atentariam contra a dignidade da parte 

requerente. Em relação à devolução dos valores pagos, a parte 

requerente comprovou o efetivo pagamento da cobrança no valor de R$ 

235,20, enquanto à requerida não comprovou a devida prestação e 

contratação dos serviços cobrados, sendo assim, necessária a 

devolução deste valor conforme preceitua o art. 42, parágrafo único do 

CDC, que deverão ocorrer de forma simples, uma vez que não restou 

comprovado má fé da empresa requerida na cobrança. Por fim, verifica-se 

que no deferimento liminar de suspensão das cobranças foi arbitrada 

multa diária em caso de descumprimento. Houve leitura da citação e do 

deferimento da liminar pela requerida em 30/05/2016. Desta forma, a 

requerida deveria ter diligenciado a fim de evitar novas cobranças a partir 

de 05/06/2016. Porém, conforme comprovado pelo requerente, houve 

emissão de uma carta de cobrança expedida pela requerida em 

17/06/2016, evento ID 7831345. Devendo ser aplicada as astreintes 

fixadas na decisão. Isto posto, OPINO PELA CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR 

ANTERIORMENTE CONCEDIDA E JULGAMENTO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE dos pedidos da inicial para DECLARAR inexistentes as 

dívidas objeto da presente demanda, e CONDENAR a reclamada em 

obrigação de fazer consistente no cancelamento dos débitos, e devolução 

dos valores pagos de maneira simples. OPINO pela fixação de multa por 

descumprimento de media liminar no valor de R$1.200,00 (hum mil e 

duzentos reais). Na devolução dos valores de forma simples deverão 

incidir juros moratórios no importe de 1% ao mês, e correção monetária 

pelo INPC a partir do efetivo pagamento, ou seja, 12/05/2016. Deverá a 

parte requerida informar código para postagem e devolução dos celulares 

e chips entregues à autora, no prazo de 10 (dez) dias, estando 

condicionado o pagamento das astreintes e devolução dos valores à 

comprovação de efetiva devolução dos aparelhos pela requerente ou 

diante da inércia da requerida no recolhimento dos aparelhos. Após o 

recebimento dos celulares e chips deverá a requerida se manifestar sobre 

qualquer irregularidade no prazo de 5(cinco) dias. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76622 Nr: 2504-12.2017.811.0095

 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: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Casari, ROSELI APARECIDA ABRAHÃO 

CASARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Os requeridos apresentaram contestação de fls. 242/253, impugnando o 

valor ofertado de indenização pela parte autora, ao argumento de que se 

trata de valor irrisório que não cobre os prejuízos advindos da referida 

servidão.

Aduz que o quantum indenizatório que os requeridos têm direito a receber, 

levando em consideração o decréscimo da área não atingida, importam no 

valor de R$ 1.123.500,28 (hum milhão, cento e vinte e três mil, quinhentos 

reais e vinte e oito centavos).

Desta feita, considerando que a contestação versou sobre impugnação do 

preço (art. 20 do Decreto Lei 3.365/41), viável a nomeação de perito 

técnico judicial para realização de perícia na área objeto dos autos.

Para tanto, NOMEIO como corretor judicial, o Corretor de Imóveis TIAGO 

ZÍLIO – CRECI 4021/MT – podendo ser contatado através do endereço: nº 

Rua C7, 700, Setor C, CEP 78.580-000, município de Alta Floresta – MT, 

telefone (66) 99238-2544/(66) 3521-1784, e-mail tiagohzilio@hotmail.com, 

podendo escusar-se do cargo alegando motivo legítimo, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 157 NCPC).

Intime-se o perito da nomeação e para, caso aceite o encargo, no prazo 

de 05 (cinco) dias apresentar proposta de honorários. Os honorários 

serão arcados pela parte requerida.

Intime-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir impedimento 

ou suspeição do perito, se for o caso; indicar assistente técnico e/ou 

apresentar quesitos.

Inclua a escrivania no sistema Apolo o patrono da parte requerida, 

intimando-a em seguida dos termos da presente decisão.

 Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61003 Nr: 186-95.2013.811.0095

 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: Laura Maria da Silva

 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.

Tendo em vista a reta final da Correição Ordinária, que será encerrada no 

dia 02 de agosto de 2018, e a necessidade de correicionar todos os 

processos da da Vara Única, Juizado Especial Criminal, Diretoria e Cartório 

Distribuidor, REDESIGNO a audiência anteriormente designada, ou seja, do 

dia 01 de agosto de 2018, para o dia 22 de agosto de 2018 às 16h45min.

Noto que as partes possuem advogados constituídos nos autos, as 

intimações serão realizadas na pessoa dos seus respectivos patronos, 

consigno ainda, que a intimação das testemunhas também caberá aos 

patronos, salvo comprovada impossibilidade de fazê-lo (Art. 455 NCPC).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 37802 Nr: 590-25.2008.811.0095

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 
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por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: Aelton Coutinho de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaci Barreto de Souza-ME, Nilton Nunes Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto da Costa Leite 

- OAB:6205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Saia Tapias - 

OAB:SP/313.863, Omar Mohamad Saleh - OAB:SP/266.486

 Vistos em correição.

Tendo em vista o falecimento do advogado Dr. Carlos Roberto Costa Leite, 

intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar a representação processual.

Sem prejuízo, intime-se o administrador judicial para prestar conta da 

administração, no prazo de 30 (trinta) dias, especificando com clareza a 

receita a despesa, sob pena de destituição.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72799 Nr: 188-26.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMACIA NOVA LTDA ME, ISMAEL ESTELAI 

BASSETI, DANIEL BASSETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do Advogado do Polo Ativo, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

73,50 (setenta e três reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78872 Nr: 459-98.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NAZARE DA SILVA ME, MARIA 

NAZARÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado do Polo Ativo, para que efetue ao 

pagamento da diligência no valor de: R$ 224,90 (duzentos e vinte e quatro 

reais e noventa centavos), pois o endereço descrito para o cumprimento 

do mandado fica a 70 Km (quilômetros) ida e volta, na Comunidade Nova 

União no Assentamento São Pedro, localizada na zona rural desta 

Comarca, (A QUAL NÃO É ATENDIDA PELOS SERVIÇOS POSTAIS DOS 

CORREIOS/ECT), e a Portaria nº026/2014/DF, determina que a 

citação/intimação/penhora realizada via mandado, por oficial de justiça, 

será remunerada pelo valor de R$2,45 (dois reais e quarenta e cinco 

centavos), por quilômetro rodado (ida e volta), se for na zona rural desta 

Comarca, acrescidos de R$53,40(cinquenta e três reais), referentes a 

Tabela "O" do Provimento nº42/2013-CGJ - DADOS PARA EMISSÃO DE 

GUIA DE DILIGÊNCIA: através de guia a ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78530 Nr: 272-90.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU BRIONI ROMUALDO, JUCEMARA 

MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado do Polo Ativo, para que efetue ao 

pagamento da diligência no valor de: R$ 626,20 (seiscentos e vinte e seis 

reais e vinte centavos), pois o endereço descrito para o cumprimento do 

mandado fica a 106 Km (quilômetros) ida e volta, na Comunidade Vale do 

Paraíso no Assentamento São Pedro, localizada na zona rural desta 

Comarca, (A QUAL NÃO É ATENDIDA PELOS SERVIÇOS POSTAIS DOS 

CORREIOS/ECT), e a Portaria nº026/2014/DF, determina que a 

citação/intimação/penhora realizada via mandado, por oficial de justiça, 

será remunerada pelo valor de R$2,45 (dois reais e quarenta e cinco 

centavos), por quilômetro rodado (ida e volta), se for na zona rural desta 

Comarca, acrescidos de R$53,40(cinquenta e três reais), referentes a 

Tabela "O" do Provimento nº42/2013-CGJ - DADOS PARA EMISSÃO DE 

GUIA DE DILIGÊNCIA: através de guia a ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78973 Nr: 522-26.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Aministradora de Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Jose da Silva, Nelson Francisco da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do Advogado do Polo Ativo, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

49,10 (quarenta e nove reais e dez centavos) - DADOS PARA EMISSÃO 

DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser emitida pelo site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento 

nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80902 Nr: 1634-30.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSLAINE SCHISLER DE ALMEIDA FREIRE - 

ME, Joslaine Schisler de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do Polo Ativo para que no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 
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EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65911 Nr: 403-70.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE OLIVEIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/PR 65.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado do Polo Ativo, para que efetue ao 

pagamento da diligência no valor de: R$ 224,90 (duzentos e vinte e quatro 

reais e noventa centavos), pois o endereço descrito para o cumprimento 

do mandado fica a 70 Km (quilômetros) ida e volta, na Comunidade Nova 

União no Assentamento São Pedro, localizada na zona rural desta 

Comarca, (A QUAL NÃO É ATENDIDA PELOS SERVIÇOS POSTAIS DOS 

CORREIOS/ECT), e a Portaria nº026/2014/DF, determina que a 

citação/intimação/penhora realizada via mandado, por oficial de justiça, 

será remunerada pelo valor de R$2,45 (dois reais e quarenta e cinco 

centavos), por quilômetro rodado (ida e volta), se for na zona rural desta 

Comarca, acrescidos de R$53,40(cinquenta e três reais), referentes a 

Tabela "O" do Provimento nº42/2013-CGJ - DADOS PARA EMISSÃO DE 

GUIA DE DILIGÊNCIA: através de guia a ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80946 Nr: 1662-95.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D L NUNES COMERCIO ME, DIEGO 

LARANJEIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do Polo Ativo para que no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72179 Nr: 2124-23.2016.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL E OESTE DE SANTA 

CATARINA – SICREDI NORTE RS/SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELDOMAR ROSA SOBIANEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:20300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente para que no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80366 Nr: 1350-22.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imporcate Comércio de Peças para Tratores LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR MARTINS DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do Polo Ativo para que no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66924 Nr: 912-98.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edivaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do Polo Ativo para que no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80901 Nr: 1633-45.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO ROBERTO PIAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do Polo Ativo para que no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 
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(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66973 Nr: 945-88.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Tito de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do Polo Ativo para que no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79497 Nr: 846-16.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alexandre Tiago Volpe, LOISIANE 

INBERNON VOLPE, CRISTIANE VOLPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do Polo Ativo para que no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66716 Nr: 837-59.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado do Polo Ativo, para que efetue ao 

pagamento da diligência no valor de: R$ 264,10 (duzentos e sessenta e 

quatro reais e dez centavos), pois o endereço descrito para o 

cumprimento do mandado fica a 86 Km (quilômetros) ida e volta, na 

Comunidade Novo Paraíso no Assentamento São Pedro, localizada na 

zona rural desta Comarca, (A QUAL NÃO É ATENDIDA PELOS SERVIÇOS 

POSTAIS DOS CORREIOS/ECT), e a Portaria nº026/2014/DF, determina que 

a citação/intimação/penhora realizada via mandado, por oficial de justiça, 

será remunerada pelo valor de R$2,45 (dois reais e quarenta e cinco 

centavos), por quilômetro rodado (ida e volta), se for na zona rural desta 

Comarca, acrescidos de R$53,40(cinquenta e três reais), referentes a 

Tabela "O" do Provimento nº42/2013-CGJ - DADOS PARA EMISSÃO DE 

GUIA DE DILIGÊNCIA: através de guia a ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80898 Nr: 1631-75.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA ROSA DA SILVA - ME, Edna Rosa da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do Polo Ativo para que no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72730 Nr: 152-81.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORENO DE JESUS REPRESENTACOES LTDA 

- ME , ANTONIO MORENO DE JESUS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do Polo Ativo para que no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79953 Nr: 1116-40.2018.811.0095

 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): ESPÓLIO DE GERALDO CEZÁRIO LEITE, NADIR 

DA SILVA LEITE, LUZINETE DA SILVA LEITE, VALDECIR DA SILVA LEITE, 

ADRIANA DA SILVA LEITE, MESSIAS DA SILVA LEITE, JUCIRA DA SILVA 

LEITE, MARCIA DA SILVA LEITE, SILVANA DA SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o advogado do Polo Ativo, para que efetue ao 

pagamento da diligência no valor de: R$ 264,10 (duzentos e sessenta e 

quatro reais e dez centavos), pois o endereço descrito para o 

cumprimento do mandado fica a 86 Km (quilômetros) ida e volta, na 

Comunidade Novo Paraíso no Assentamento São Pedro, localizada na 

zona rural desta Comarca, (A QUAL NÃO É ATENDIDA PELOS SERVIÇOS 

POSTAIS DOS CORREIOS/ECT), e a Portaria nº026/2014/DF, determina que 

a citação/intimação/penhora realizada via mandado, por oficial de justiça, 

será remunerada pelo valor de R$2,45 (dois reais e quarenta e cinco 
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centavos), por quilômetro rodado (ida e volta), se for na zona rural desta 

Comarca, acrescidos de R$53,40(cinquenta e três reais), referentes a 

Tabela "O" do Provimento nº42/2013-CGJ - DADOS PARA EMISSÃO DE 

GUIA DE DILIGÊNCIA: através de guia a ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), basta selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência. - (Provimento nº07/2017/PRES), no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68257 Nr: 106-29.2016.811.0095

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS VORISEK, Sônia Moura Paz Vorisek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Ricardo Schavaren

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Vistos.

Tendo em vista que na ação de execução de título extrajudicial associado 

a estes autos a parte executada requereu a designação de audiência 

conciliatória, defiro o pedido.

 Nesta ocasião, caso não haja acordo entre as partes, oportunizo as 

partes se manifestarem sobre os pontos controvertidos e seu interesse 

na produção de outros meios de prova.

 Portanto, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de setembro de 

2018, às 14h:30min, a ser realizada no gabinete da 3ª Vara da Comarca 

de Alta Floresta-MT, salvo manifestação das partes quanto à 

impossibilidade de seu comparecimento a este Juízo, o que deverá ocorrer 

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação das partes desta 

decisão.

Intimem-se as partes através de seus patronos.

 Alta Floresta, MT, 01 de agosto de 2018

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63794 Nr: 703-66.2014.811.0095

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenor Daniel da Silva, Luzia Mendonça de 

Araújo, Diogo Rodriguês da Silva, Thaísma Carvalho Souza, Luizmar José 

da Silva, Eliete Predrina Soares da Silva, João Carvalho, Juciani Suir 

Duminelli, Pedro Soares Vieira, Luzia Martins de Araújo Baleeiro, Dirceu 

Michalczeszen, Maria de Fátima Nunes Vieira, EDEVALDO AGUIAR 

BALEEIRO, ADENÍSIO AGUIAR BALEEIRO, Eder Cleiton Peloi, Odelira 

Freguetto de Carvalho, Humberto Carlos Campos, Rosângela Aparecida 

Bolonhezi Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson de Carvalho - 

OAB:1810-A, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIANE JOSÉ DA SILVA - 

OAB:12.745/MT, Fabio de Oliveira Luchesi Filho - OAB:129.281/SP, 

José Eduardo Giaretta Eulálio - OAB:15.075A/MT, José Henrique 

Turner Marquez - OAB:SP nº 156.400, Libero Luchesi Neto - 

OAB:SP nº 174.400, Marcio Rode - OAB:9447

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADENOR DANIEL DA SILVA, Cpf: 

32566492115, Rg: 900144, brasileiro(a), solteiro(a), pecuarista, atualmente 

em local incerto e não sabido LUZIA MENDONÇA DE ARAÚJO, Cpf: 

02578893101, Rg: 1011097-6, brasileiro(a), solteiro(a), pecuarista, 

atualmente em local incerto e não sabido DIOGO RODRIGUÊS DA SILVA, 

Cpf: 02122948140, Rg: 1732316-9, data de nascimento: 02/10/1987, 

brasileiro(a), natural de Alto Garças-MT, casado(a), atualmente em local 

incerto e não sabido THAÍSMA CARVALHO SOUZA, Cpf: 01691611107, 

Rg: 1849471-4, brasileiro(a), casado(a), atualmente em local incerto e não 

sabido DIRCEU MICHALCZESZEN, Cpf: 32595700987, Rg: 41.672, 

brasileiro(a), divorciado(a), agricultor, atualmente em local incerto e não 

sabido EDEVALDO AGUIAR BALEEIRO, Cpf: 41354656504, Rg: 4.222.816, 

brasileiro(a), casado(a), atualmente em local incerto e não sabido JUCIANI 

SUIR DUMINELLI, Cpf: 77882938149, Rg: 0889528-7, Filiação: Jueci 

Teresinha Duminelli e Leonir Duminelli, data de nascimento: 25/03/1975, 

brasileiro(a), natural de Medianeira-PR, casado(a), comerciante, Telefone 

66 8443 5524, atualmente em local incerto e não sabido ADENÍSIO AGUIAR 

BALEEIRO, Rg: 3189455, brasileiro(a), casado(a), atualmente em local 

incerto e não sabido LUZIA MARTINS DE ARAÚJO BALEEIRO, Rg: 

1432813-5, Filiação: Vivaldo Caetano de Araújo e Zuleide Martins de 

Araújo, data de nascimento: 15/02/1963, brasileiro(a), natural de 

Panama-GO, casado(a), atualmente em local incerto e não sabido PEDRO 

SOARES VIEIRA, Cpf: 31151469220, Rg: 0840188-8, Filiação: José 

Francisco Patrício Vieira e Elsita Soares Vieira, data de nascimento: 

21/10/1964, brasileiro(a), natural de Itaguagé-PR, casado(a), agente 

administrativo, Telefone 3563-1350, atualmente em local incerto e não 

sabido MARIA DE FÁTIMA NUNES VIEIRA, Cpf: 80992528100, Rg: 

1026390, data de nascimento: 15/06/1969, brasileiro(a), natural de 

Goioerê-PR, casado(a), atualmente em local incerto e não sabido JOÃO 

CARVALHO, Cpf: 01236016904, Rg: 556.341, Filiação: Afonso Paulo de 

Carvalho e Benedita Vicente de Carvalho, data de nascimento: 10/08/1944, 

brasileiro(a), natural de Itambaracá-PR, casado(a), agropecuarista, 

Telefone 066-9996-9517, atualmente em local incerto e não sabido 

ODELIRA FREGUETTO DE CARVALHO, Cpf: 01065284160, Rg: 

6.830.944-1, brasileiro(a), casado(a), agropecuarista, atualmente em local 

incerto e não sabido HUMBERTO CARLOS CAMPOS, Cpf: 36155730997, 

Rg: 2623241-3, brasileiro(a), casado(a), atualmente em local incerto e não 

sabido ROSÂNGELA APARECIDA BOLONHEZI CAMPOS, Cpf: 

86519972991, Rg: 2623243-0, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido EDER CLEITON PELOI, Cpf: 00526335190, Rg: 

1157899-0, brasileiro(a), solteiro(a), empresário rural. 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. INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERIDAS PARA QUE 

CUMPRAM A ORDEM JUDICIAL CONFORME MANDADO DE 

DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL: GLEBA RAPOSO TAVARES I, 

situada em Paranaíta MT, ABAIXO TRANSCRITO, A SER CUMPRIDO PELOS 

REQUERIDOS NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE 

DESOCUPAÇÃO IMEDIATA E FORÇADA, ATENTANDO-SE QUE A ORDEM 

JUDICIAL DEVERÁ SER CUMPRIDA EM FACE DE QUEM QUER QUE ESTEJA 

NA POSSE DO IMÓVEL. PARA TANTO, ANTE A DIFICULDADE DE 

IDENTIFICAR CADA UM DOS ATUAIS POSSEIROS NOS IMÓVEIS 

FRACIONADOS ENTRE OS INVASORES AQUI EXECUTADOS, SERVIRÁ O 

MANDADO CONTRA TODOS OS ATUAIS POSSUIDORES (QUE NÃO 

EFETUARAM PESSOALAMENTE ACORDOS COM O EXEQUENTE) 

ORIUNDAS DA POSSE DOS EXECUTADOS, RAZÃO PELA QUAL 

DETERMINO A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DJE (NOS TERMOS DO 

ARTIGO 272 DO NCPC) INSTRUÍDO COM O MANDADO DE DESOCUPAÇÃO 

VOLUNTÁRIA NO PRAZO DE 30 DIAS, SOB PENA DE DESOCUPAÇÃO 

FORÇADA E IMEDIATA..

Sentença: MANDADO DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA - ESTADO DE 

MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE PARANAÍTA - MTVARA 

ÚNICAMANDADO DE INTIMAÇÃO DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO 

IMÓVEL PRAZO 30 DIASEXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) 

JUIZ(A) Antonio Fábio da Silva MarqueziniOFICIAL DE JUSTIÇA: Cristian 

Antônio GonçalvesNÚMERO DO PROCESSO: 703-66.2014.811.0095-CÓD. 

63794ESPÉCIE: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITARPARTE RECLAMANTE: INSTITUTO ECOLÓGICO 

CRISTALINO LTDA.ADVOGADO(S) DA PARTE RECLAMANTE: Edson de 

CarvalhoLUANA LIPORACE PIRES DA SILVAPESSOA(S) A SER(EM) 

INTIMADA(S):PARTE RECLAMADA: ADENOR DANIEL DA SILVA 

(Executados(as)), Cpf: 32566492115, Rg: 900144, brasileiro(a), 

solteiro(a), pecuarista, Endereço: Fazenda Bom Jardim, Bairro: Distrito de 

Outro Branco, Cidade: Nova Canaã do Norte-MT, CEP: 78515000, LUZIA 

MENDONÇA DE ARAÚJO (Executados(as)), Cpf: 02578893101, Rg: 

1011097-6, brasileiro(a), solteiro(a), pecuarista, Endereço: Fazenda Bom 

Jardim, Bairro: Distrito Ouro Branco, Cidade: Nova Canaã do Norte-MT, 

CEP: 78515000, DIOGO RODRIGUÊS DA SILVA (Executados(as)), Cpf: 

02122948140, Rg: 1732316-9, data de nascimento: 02/10/1987, 

brasileiro(a), natural de Alto Garças-MT, casado(a), Endereço: Avenida 

Pará, Nº 168, Bairro: Centro, Cidade: Nova Canaã do Norte-MT, 

Complemento: podendo ser encontrado na Fazenda Bom Jardim, Distrito 
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Ouro Branco em Nova Canãa do Norte/MT, THAÍSMA CARVALHO SOUZA 

(Executados(as)), Cpf: 01691611107, Rg: 1849471-4, brasileiro(a), 

casado(a), Endereço: Avenida Pará, Nº 146, Bairro: Centro, Cidade: Nova 

Canaã do Norte-MT, CEP: 78515000, DIRCEU MICHALCZESZEN 

(Executados(as)), Cpf: 32595700987, Rg: 41.672, brasileiro(a), 

divorciado(a), agricultor, Endereço: Chácara Araras Estrada do Ctg, Lote 

712, Bairro: Zona Rural, Cidade: Colíder-MT, CEP: 78500000, Complemento: 

outros, EDEVALDO AGUIAR BALEEIRO (Executados(as)), Cpf: 

41354656504, Rg: 4.222.816, brasileiro(a), casado(a), Endereço: Rua 111, 

Nº66, Bairro: Setor do Hospital, Cidade: Paranaíta-MT, CEP: 78590000, 

JUCIANI SUIR DUMINELLI (Executados(as)), Cpf: 77882938149, Rg: 

0889528-7, Filiação: Jueci Teresinha Duminelli e Leonir Duminelli, data de 

nascimento: 25/03/1975, brasileiro(a), natural de Medianeira-PR, 

casado(a), comerciante, Telefone 66 8443 5524, Endereço: Av. Maria Eliza 

Miyazima, N° 10, Bairro: Setor Sul, Cidade: Paranaíta-MT, CEP: 78590000, 

ADENÍSIO AGUIAR BALEEIRO (Executados(as)), Rg: 3189455, 

brasileiro(a), casado(a), Endereço: Rua Valério Botelho de Andrade, Nº90, 

Bairro: São Francisco, Cidade: Manaus-AM, CEP: 69079260, LUZIA 

MARTINS DE ARAÚJO BALEEIRO (Executados(as)), Rg: 1432813-5, 

Filiação: Vivaldo Caetano de Araújo e Zuleide Martins de Araújo, data de 

nascimento: 15/02/1963, brasileiro(a), natural de Panama-GO, casado(a), 

Endereço: Rua 110, N° 212, Bairro: Setor Sul, Cidade: Paranaíta-MT, CEP: 

78590000, Complemento: Outros, PEDRO SOARES VIEIRA 

(Executados(as)), Cpf: 31151469220, Rg: 0840188-8, Filiação: José 

Francisco Patrício Vieira e Elsita Soares Vieira, data de nascimento: 

21/10/1964, brasileiro(a), natural de Itaguagé-PR, casado(a), agente 

administrativo, Telefone 3563-1350, Endereço: Delegacia de Policia Civil, 

301, S/n, Bairro: Centro, Cidade: Paranaíta-MT, CEP: 78590000, 

Complemento: outros, MARIA DE FÁTIMA NUNES VIEIRA (Executados(as)), 

Cpf: 80992528100, Rg: 1026390, data de nascimento: 15/06/1969, 

brasileiro(a), natural de Goioerê-PR, casado(a), Endereço: Rua 111, Nº 

106, Bairro: Setor Residencial Sul I., Cidade: Paranaíta-MT, CEP: 78590000, 

JOÃO CARVALHO (Executados(as)), Cpf: 01236016904, Rg: 556.341, 

Filiação: Afonso Paulo de Carvalho e Benedita Vicente de Carvalho, data 

de nascimento: 10/08/1944, brasileiro(a), natural de Itambaracá-PR, 

casado(a), agropecuarista, Telefone 066-9996-9517, Endereço: Fazenda 

Primavera, 2ª Leste, Ou Fazenda Olho D'agua, Bairro: Gleba Mandacarú, 

Cidade: Paranaíta-MT, CEP: 78590000, Complemento: Outros, ODELIRA 

FREGUETTO DE CARVALHO (Executados(as)), Cpf: 01065284160, Rg: 

6.830.944-1, brasileiro(a), casado(a), agropecuarista, Endereço: Fazenda 

Olho D'água, Na Rodovia Que da Acesso A. Cidade de Apiacás, Bairro: 

Zona Rural, Cidade: Paranaíta-MT, CEP: 78590000, Complemento: Outros, 

HUMBERTO CARLOS CAMPOS (Executados(as)), Cpf: 36155730997, Rg: 

2623241-3, brasileiro(a), casado(a), Endereço: Rua G-1, Nº 120, Bairro: 

Setor G, Cidade: Alta Floresta-MT, CEP: 787580000, ROSÂNGELA 

APARECIDA BOLONHEZI CAMPOS (Executados(as)), Cpf: 86519972991, 

Rg: 2623243-0, brasileiro(a), casado(a), Endereço: Rua G-1, Nº 120, 

Bairro: Setor G., Cidade: Alta Floresta-MT, CEP: 78580000 e EDER CLEITON 

PELOI (Executados(as)), Cpf: 00526335190, Rg: 1157899-0, brasileiro(a), 

solteiro(a), empresário rural, Endereço: Fazenda Cinderela, Bairro: Gleba 

Mandacaru, Cidade: Paranaíta-MT, CEP: 78590000.FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA(S) PESSOA(S) ACIMA INDICADA(S) E QUALIFICADA(S), 

PARA QUE CUMPRAM A DETERMINAÇÃO DO JUÍZO CONFORME SEGUE 

ABAIXO TRANSCRITA, A FIM DE QUE PROCEDAM A DESOCUPAÇÃO 

VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL GLEBA RAPOSO TAVARES I, situada em 

Paranaíta MT, A SER CUMPRIDO PELOS REQUERIDOS NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, SOB PENA DE DESOCUPAÇÃO IMEDIATA E FORÇADA, 

ATENTANDO-SE QUE A ORDEM JUDICIAL DEVERÁ SER CUMPRIDA EM 

FACE DE QUEM QUER QUE ESTEJA NA POSSE DO IMÓVEL.DECISÃO: 

Vistos em correição. Compulsando os autos, verifica-se a juntada do 

Acordão referente o recurso de Agravo de Instrumento n. 92365/2014 

(fls. 1.150/1.161). Em tal recurso, julgado em 30.09.2015, isto é, há mais 

de 02 (dois) anos, foram fixadas as seguintes determinações: 

a)determinar o apensamento da presente ação na Ação de Reintegração 

de Posse – Código 33236; b) declarar ser desnecessária uma nova ação 

contra os novos invasores da área, devendo os efeitos da sentença 

transitada em julgado alcançar a todos indistintamente(antigos e novos 

esbulhadores); c) declarar que os novos invasores não são portadores 

de boa-fé; d)determinar de imediato a expedição do respectivo mandado 

de imissão ou reintegração de posse em favor do agravante em relação 

aos novos invasores e/ou antigos, sob pena de multa diária, esta a ser 

fixada pelo Juízo da causa; e)determinar a expedição de edital para 

citação dos invasores incertos e desconhecido, em prazo estipulado pelo 

Juízo da causa; f)deferir a perícia técnica, devendo o perito a ser 

nomeado pelo Juízo da causa, para avaliar eventual prejuízo na área 

esbulhada para permitir reparação de danos; Em que pese a decisão de 

segundo grau tenha sido prolatada em 30.09.2015, isto é, há mais de 02 

(dois) anos, sem que tenha sido suspensa ou revogada, até o momento 

não houve seu cumprimento, em total desrespeito à coisa julgada material. 

Com efeito, o citado Acordão foi expresso em declarar que os novos 

invasores da área localizada na Gleba Raposo Tavares não são 

portadores de boa-fé (item “c”). Nesse ínterim, nos presentes autos 

deverá ser apresentada pelos executados impugnação que comprove o 

pagamento da área, em caso de acordo com exequente, sendo a única 

forma de desconstituir o direito do proprietário em ser reintegrado no 

imóvel em questão, TODAVIA, a citação dos executados deverá ocorrer 

via edital, conforme determinação do juizo de segundo grau (AI nº 

92365/2014), ante a "impossibilidade de identificação de todos eles torna 

inviável a citação pessoal, muito mais ainda em se tratando de uma área 

de grande imensidão." Ora, na esteira da determinação do juízo de 

segundo grau, este juízo abre um parêntese para tecer algumas 

considerações, entre elas, o fato dos presentes autos requerer o 

cumprimento de sentença exarada nos autos código 33236, que transitou 

em julgado em 28.07.2011. De constar que a referida sentença determinou 

“reintegrar a autora na posse de toda a área da Gleba Raposo Tavares I, 

tornando definitiva a antecipação da tutela concedida pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso”. Conforme é de conhecimento deste 

juízo, não houve o efetivo cumprimento da sentença e sequer o 

cumprimento da determinação exarada nestes autos pela Segunda 

Câmara Cível no Agravo de Instrumento nº 92365/2014, posto que, até o 

momento, O AUTOR INSTITUTO ECOLÓGICO CRISTALINO NÃO FOI 

REINTEGRADO À POSSE DA GLEBA RAPOSO TAVARES I, nas áreas 

esbulhadas pelos ora executados. Em tempo, insta salientar que há 

possuidores no local que detêm o justo título, tendo em vista o 

cumprimento do acordo com a exequente, porém, não é o caso dos 

executados dos autos. É necessário esclarecer ainda que, caso algum 

possuidor TENHA REALIZADO TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL diretamente 

com o exequente sobre a posse do imóvel em litígio, em momento anterior 

ou posterior ao ajuizamento da presente ação, porém não adimpliu o 

contrato, estando, portanto em mora, deverá ser mantido na posse do 

imóvel, por ora, posto que, não sendo parte executada nos presentes, 

autos, o exequente deverá promover os meios adequados que entender 

devido em autos próprios. Ante o narrado, a fim de efetivar a 

determinação jurisdicional, DETERMINO a IMEDIATA reintegração de posse 

ao exequente Instituto Ecológico Cristalino nos imóveis que estão sob a 

posse dos executados, ou posteriores invasores (que não celebram 

acordo com o exequente). No ponto, DEIXO de designar audiência de 

mediação (art. 565, NCPC) tendo em vista a existência de coisa julgada 

material. Para tanto, DETERMINO as seguintes providências: Primeiramente, 

expeça-se Mandado de desocupação voluntária do imóvel, a ser cumprido 

pelos requeridos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação 

imediata e forçada, atentando-se que a ordem judicial deverá ser cumprida 

em face de quem quer que esteja na posse do imóvel. Para tanto, ante a 

dificuldade de identificar cada um dos atuais posseiros nos imóveis 

fracionados entre os invasores aqui executados, SERVIRÁ O MANDADO 

CONTRA TODOS OS ATUAIS POSSUIDORES (QUE NÃO EFETUARAM 

PESSOALAMENTE ACORDOS COM O EXEQUENTE) oriundas da posse dos 

executados, razão pela qual DETERMINO a publicação de edital no DJE 

(nos termos do artigo 272 do NCPC) instruído com o mandado de 

desocupação voluntária no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação 

forçada e imediata. EXPEÇA a secretaria imediatamente edital a ser 

publicado no DJE com o prazo de espera da publicação de 20 (vinte) dias, 

o qual trancorrido dará início à contagem do prazo de 30 dias para a 

desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada e imediata do 

invasor. Caso seja noticiado pelo requerente o não cumprimento ordem de 

desocupação voluntária pelos invasores atuais, EXPEÇA-SE 

IMEDIATAMENTE O COMPETENTE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE FORÇADA E IMEDIATA, a ser totalmente e prontamente cumprido, 

deferido desde já o reforço policial. Fica autorizada, se necessário, a 

ordem de arrombamento de porteiras, portas de casas e similares. 

Oficie-se o Comando da Polícia Militar em Alta Floresta e o Batalhão da 

Polícia Militar de Paranaíta para que faça o relatório de estudo de impacto 

no prazo de 30 (trinta) dias. Ciência a autoridade policial civil dessa 

Comarca. INTIME-SE as apartes por meio de seus advogados via DJE. Às 
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providências. Cumpra-se.SEDE DO JUIZADO E INFORMAÇÕES: Avenida 

Alceu Rossi, S/nº Bairro: CentroCidade: Paranaíta-MT Cep:78590970Fone: 

(66) 3563-1033.Paranaíta - MT, 1 de agosto de 2018.Maria Lourdes de 

SouzaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.205/CNGC

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 01 de agosto de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60271 Nr: 180-25.2012.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Juliano Peres Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy José Vizentin, Terezinha Celita Vizentin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:26889B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos de 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80850 Nr: 1605-77.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helton Aguirres de Benites

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 Vistos em correição.

Analisando as defesas preliminares apresentadas, não restou 

demonstrado pelo réu a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 

no art. 397, do CPP - com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08.

 Designo a audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 400 e 

seguintes, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08, para 

o dia 05 de setembro de 2018, às 16h00min.

Requisitem-se as testemunhas policiais aos seus superiores hierárquicos 

respectivos, se for o caso.

Para oitiva de eventuais testemunhas residentes fora da Comarca, 

expeça-se Carta Precatória com prazo de 30 (trinta) dias para suas 

inquirições, se for o caso.

Intime-se o réu para comparecer à audiência designada.

Intimem-se as testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério 

Público.

Notifique-se o Ministério Público.

Em relação ao pedido avençado pela defesa, pela liberdade provisória do 

réu, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público para manifestação. 

Após, conclusos com urgência.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80268 Nr: 1303-48.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Machado de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 Vistos em correição.

Analisando as defesas preliminares apresentadas, não restou 

demonstrado pelo réu a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 

no art. 397, do CPP - com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08.

 Designo a audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 400 e 

seguintes, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08, para 

o dia 05 de setembro de 2018, às 15h00.

Requisitem-se as testemunhas policiais aos seus superiores hierárquicos 

respectivos, se for o caso.

Para oitiva de eventuais testemunhas residentes fora da Comarca, 

expeça-se Carta Precatória com prazo de 30 (trinta) dias para suas 

inquirições, se for o caso.

Intime-se o réu para comparecer à audiência designada.

Intimem-se as testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério 

Público.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79848 Nr: 1045-38.2018.811.0095

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queila dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonavan de Sousa Oliveira 

Silva - OAB:OAB 2539-6/8

 Vistos em correição.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo acusado verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a tese da denúncia, 

ou seja, insuficientes para afastar a materialidade dos delitos e os indícios 

de autoria.

 Ademais, não é esta a ocasião oportuna para a análise aprofundada dos 

fatos, cabendo tão somente atentar para os requisitos materiais e formais 

da peça inicial acusatória.

 A questão de mérito será analisada após a devida produção de provas. 

Assim sendo, RECEBO A DENÚNCIA, na forma posta em Juízo. Cite-se o 

denunciado dos termos da ação e intime-se para a audiência designada. 

Intime-se o Ministério Público, o patrono constituído pelo denunciado e as 

testemunhas arroladas para a audiência de instrução e julgamento, que 

designo para o dia 05 de setembro de 2018, às 16h45, que se dará 

conforme dispõem os artigos 56 e 57 da Lei 11. 343/06.

 Cite-se e intime-se a acusada, intime-se seu patrono e notifique-se o 

representante do Ministério Público.

 Oficie-se ao Instituto de Criminalística, requisitando-se que remeta a este 

Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o laudo definitivo, desde que ainda não 

conste nos autos. Proceda-se a inclusão no sistema informatizado dos 

autos o nome do advogado do denunciado e das testemunhas arroladas 

pelas partes, intimando-as para a audiência designada.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63990 Nr: 833-56.2014.811.0095

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Pedro de Alcântara, Eliane Georg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] , Intime-se a inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente Certidão Negativa de Testamento nos autos, após, voltem-me 

os autos conclusos.Ainda, intime-se a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar nos autos certidões negativas fiscais devidamente 

atualizadas, da Fazenda Pública da União e do Município.Após, vista ao 

Ministério Público.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60162 Nr: 71-11.2012.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agromáquinas Luma LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a certidão de fl.125, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste nos autos requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50597 Nr: 838-69.2015.811.0022

 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: Juselma Aparecida da Silva Vera, Geovani Batista da 

Silva, Gercina Mariano Tavares, Genilson Batista da Silva, Gilberto Batista 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

presente feito, com resolução de mérito, para autorizar os requerentes 

GERCINA MARIANO DA SILVA, GILBERTO DA SILSA, GENILSON BATISTA 

DA SILVA, GEOVANI BATISTA DA SILVA E JUSELMA APARECIDA DA 

SILVA VERA, a procederem ao levantamento dos valores disponíveis na 

conta bancária de seu genitor na Cooperativa de Crédito 

Sicredi.Oficiem-se a Cooperativa de Crédito Sicredi para que no prazo de 

05 (cinco) dias informe o saldo do “de cujus”, e em seguida, expeça-se o 

alvará judicial para levantamento do valor em nome dos autores.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, 30 de julho de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66408 Nr: 2-91.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Lucas Rezendes, Klebber Lima Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B, Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 Vistos etc.

Tendo em vista que as oitivas das testemunhas arroladas pelas partes e 

os interrogatórios dos réus foram deprecados, não havendo qualquer 

depoimento a ser colhido neste Juízo, cancelo a audiência de instrução e 

julgamento designada na decisão de ref. 115

Diante da certidão do Oficial de Justiça de ref. 103, expeça-se carta 

precatória a Comarca de Várzea Grande-MT, com a finalidade de 

interrogar o réu Danilo Lucas Rezendes, devendo ele ser intimado no 

endereço: Rua Uberaba, Quadra 17, Lote 22, Bairro Eldorado, Várzea 

Grande.

Após, atenta análise aos autos, verifico que no relatório de conclusão do 

inquérito policial a Autoridade Policial opinou pelo indiciamento dos réus 

Danilo Lucas Resende, Kleber Lima Ferreira, Bruno Almeida Borges e 

Islayne Cristiane de Souza Silva pelos crimes de roubo majorado, 

associação criminosa, posse irregular de arma de fogo e uso de 

documento falso, no entanto, quando do oferecimento o representante do 

Ministério Público apenas denunciou os dois primeiros réus (Danilo e 

Kleber), não havendo nos autos até o presente momento, qualquer pedido 

de arquivamento do inquérito policial com relação ao réus Bruno e Islayne.

Assim, abre-se vista dos autos a representante do Ministério Público para 

se manifestar com relação ao prosseguimento do inquérito policial 

referente aos indiciados Bruno Almeida Borges e Islayne Cristiane de 

Souza Silva.

Após, venham-se os autos conclusos.

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.: 64033 Nr: 2220-29.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRdS, BESM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 do Sr. Oficial de Justiça ref: 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52548 Nr: 1642-37.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Angela Carla Rodrigues, ACRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Leonildo Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELY RODRIGUES - OAB:16486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o 

feito, intimando a patrona da exequente para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste sobre a petição ref. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69373 Nr: 1235-26.2018.811.0022

 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): Cirley Martins Barra dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:MT/12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça 

ref: 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68933 Nr: 1055-10.2018.811.0022

 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: Aymoré Crédito Financimento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVEA GOMES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MS, 

Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça 

ref: 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60343 Nr: 504-64.2017.811.0022

 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: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Divina Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Júnior Advogados - OAB:OAB/SP 4752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça 

ref: 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58641 Nr: 2326-25.2016.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

ao patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57431 Nr: 1722-64.2016.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourença Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça 

ref: 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51299 Nr: 1129-69.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Costa Almeida da Silva, NCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucelino Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Emanuele Muller 

Barbosa - OAB:17812

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/07, 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: 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58286 Nr: 2148-76.2016.811.0022

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por 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): João José Theodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Vistos em etc.

Defiro o pleito da parte requerida de ref.18 designando uma nova 

audiência de conciliação.

Tendo em vista que a autocomposição pode se dar a qualquer tempo e 

inexistindo prejuízo as partes, com fulcro no art. 334 do Código de 

Processo Civil, DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO 

PARA O DIA 03 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 09H20MIN, a ser realizada no 

núcleo de conciliação dessa comarca, devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo diploma Processual.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório, sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Cumpra-se conforme requerido.

Às providências.

Pedra Preta-MT,1° de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44081 Nr: 173-87.2014.811.0022

 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: Levi Rezende Corsini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Donizete dos Santos Corsini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE REQUERIDA da redesignação da 

audiência de conciliação para o dia 22 de agosto de 2018, às 10h40min, a 

ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca, conforme 

despacho abaixo transcrito:"Vistos em correição. Tendo em vista a não 

realização da audiência de conciliação devido à paralização temporária 

dos serviços jurisdicionais em face das adequações e melhorarias da sala 

do CPD, conforme portaria n° 018/2018-DF. Redesigno audiência de 

conciliação para o dia 22 de agosto de 2018, às 10h40min, 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."

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104839 Nr: 130-98.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Odila Zorzi - OAB:8619

 CÓDIGO: 104839

DESPACHO

VISTOS

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença formulada por Jose Agmar 

da Costa em face de Maria Berenice da Costa Marques.

 Procedam as alterações necessárias por encontrar-se em fase de 

cumprimento de sentença.

Requer o autor a quebra de sigilo bancário da empresa Maria Berenice da 

Costa Marques ME e da requerida Maria Berenice da Costa Marques.

 Pois bem, o pedido formulado pelo autor trata-se de medida extrema, 

verifica-se que o autor não trouxe aos autos nenhum documento que 

demonstre a necessidade da quebra de sigilo, bem como, que ateste a 

existência de valores vinculados às partes. Além do mais, não houve 

seqer recusa da executada. Aliado a isso é providência de caráter 

restrito, pois constitui quebra de sigilo fiscal, constitucionalmente 

assegurado, consoante o artigo 5º, X, XII, da CF. Nestes termos indefiro o 

pedido formulado pelo autor de quebra de sigilo bancário.

 Quanto à liquidação de sentença, intime-se o requerido, nos termos do 

art. 510 do CPC, para, caso queira, apresentar pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153475 Nr: 1702-84.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eslimar Faudi das Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 153475

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Defiro o pedido de ref.13, considerando que a parte autora não pode 

comparecer a perícia anteriormente aprazada, redesigno o ato para dia 05 

de Outubro de 2018, ás 10h10min.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148953 Nr: 8389-14.2017.811.0028

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSSANDRA ALVES LEMES CAMPOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GONÇALO DE ARRUDA, EUNICE 

OLIVEIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 CÓDIGO: 148953

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

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 das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 50394 Nr: 2594-08.2009.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Monteiro da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odila Zorzi - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 CÓDIGO: 50394

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Intime-se o executado na forma do art.536 do CPC/2015 a fim de que 

indique o nome conforme solicitada pelo DETRAN e pelo autor à ref. (116), 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), até o limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118676 Nr: 674-52.2016.811.0028

 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: NICACE ODETE SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 118676

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o autor através de seu procurador, para caso queira, impugnar a 

contestação apresentada, após, especifiquem as partes, de forma 

fundamentada, as provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) 

dias sob pena de preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de 

testemunhas caso haja interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 108872 Nr: 1315-74.2015.811.0028

 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 do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 108872

DECISÃO

Vistos,

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

 Havendo o trânsito, procedam as alterações necessárias por 

encontrar-se em fase de cumprimento de sentença.

Após, intime-se o executado na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de 

que promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111183 Nr: 1914-13.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT
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 CÓDIGO: 111183

DESPACHO

VISTOS

 Processe-se em segredo de Justiça (art. 189, II, CPC/2015).

 Defiro a assistência judiciária gratuita.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do CPC/2015. Assim, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no artigo 330 do CPC/2015.

Intime-se o executado nos termos do artigo 528 do CPC/2015, para que, 

em três (03) dias, efetue o pagamento da pensão, prove que o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuá-lo, consignando-se que, se não 

houver pagamento das três últimas parcelas anteriores à propositura da 

demanda ou justificativa no prazo legal, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial, ser-lhe-á decretada a prisão civil nos termos do 

art.528, §1º e §3º do CPC/2015.

Notifique-se o IRMP.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115984 Nr: 3229-76.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE FERREIRA 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: MATEUS ALVES DE ARAUJO 

Procurador Federal - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

Impugnação a Execução, por conseguinte HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela Exequente à Ref.35.EXPEÇA-SE ofício requisitório, via 

RPV, 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, 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 atentando-se a secretaria acerca dos poderes conferidos na 

procuração ao patrono do autor e, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Transitada em julgado 

a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122249 Nr: 1597-78.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GONÇALVES A DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 122249

DESPACHO

Vistos,

Considerando que o autor comprovou ter esgotado todos os meios 

possíveis para obter informações do endereço do executado, DETERMINO 

o acesso aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça (INFOJUD, 

RENAJUD, SIEL) solicitando informações acerca do endereço da parte ré 

JOÃO GONÇALVES DA SILVA.

Determino, também, para atendimento às exigências do art.256, §3º do 

CPC, a expedição de ofícios para empresas concessionárias de serviço 

público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto e luz deste Estado, fazendo 

constar que a reposta deverá ser encaminhada diretamente a este juízo. O 

ofício poderá ser instruído com cópia deste despacho, válido como 

autorização.

 Localizado o endereço do requerido expeça-se de imediato mandado de 

citação, intimando-o, inclusive, acerca da liminar deferida para devido 

cumprimento.

Sendo infrutífera a busca de dados do(a), a secretaria deverá intimar o(a) 

autor(a) para manifestar-se, em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132709 Nr: 979-02.2017.811.0028

 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: Benedito Gonçalo de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 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

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.16

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113006 Nr: 2398-28.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN CREPALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Citação, no valor de 

R$ 21,00 (vinte e um reais), mediante emissão de guia de diligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84905 Nr: 246-75.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides Fernandes dos Santos

 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: JOSE ROBERTO CURVO 

GARCIA-PROCURADOR FEDERAL - OAB:6828

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará nº 422501-5/2018, 

faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar impugnação ou 

recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no prazo de 02 

(dois) dias utéis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72840 Nr: 1953-49.2011.811.0028

 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: Edvaldo Gomes Barreira

 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: Liliane Taise Campanelli 

Ohara - Procuradora Federal - OAB:11914-B/MT

 Diante do exposto, REJEITO a objeção de Pré-executividade manejada 

pelo INSS – Instituto Nacional de Seguro Social.Em consequência, 

HOMOLOGO os valores apresentados pelo Autor à Ref., tendo em vista 

que o direito do excipiente de manifestação pela via correta precluiu.Após, 

EXPEÇA-SE ofício requisitório, via PRECATÓRIO, em duas vias, devendo 

as vias de requisição ser encaminhadas simultaneamente, sendo a 

primeira ao Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 535, §3º, I 

do CPC e art. 100, §6º da Constituição Federal e a segunda à entidade 

devedora (Resolução nº 559/07).Uma vez que o pagamento não é feito à 

comarca de Poconé, não há que se falar em expedição de alvará de 

autorização por este juízo.P.I.CTransitada em julgado a presente sentença, 
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após procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 66738 Nr: 659-59.2011.811.0028

 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: Jose Maria Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 CÓDIGO: 66738

DESPACHO

VISTOS,

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 06 de fevereiro 

de 2019, às 16h00min.

Intime-se as partes para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117370 Nr: 324-64.2016.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Luiz Maia de Oliveira, Rosa Martiana Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Candido de Oliveira, Horacy Lopes da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 117370

DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista a certidão de ref. 27/28, INTIME-SE o autor para 

manifestar-se e requerer o que entender de direito no prazo de 15 (trinta) 

dias.

Após, conclusos.

Intimem-se, cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134804 Nr: 1883-22.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joanilson Aparecido Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para manifestar sobre o tero da Certidão de 

ref. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117650 Nr: 385-22.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalvina Pereira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de intimação da 

sentença, no valor de R$ 21,00 (vinte e um reais), mediante emissão de 

guia de diligência, no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > 

Serviços > Guias > Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo 

ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, 

nos termos do Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159521 Nr: 3944-16.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIONE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:22104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 antecipadamente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, nos 

termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 01.10.69.Por consequência, 

determino a expedição de mandado de busca e apreensão, nomeando 

como depositário fiel do bem o representante legal da empresa requerente 

ou quem este indicar.Lavre-se o respectivo termo de compromisso. 

Efetivada a medida, cite-se o em consonância com o art. 212, § 2º do 

NCPC para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 NCPC, 

podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da medida 

liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com 

a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04)Cientifiquem-se eventuais 

avalistas e expeçam-se mandados necessários.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158915 Nr: 3724-18.2018.811.0028

 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: Benedito Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 158915

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que o autor não juntou o 

indeferimento do requerimento administrativo. 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.: 153405 Nr: 1670-79.2018.811.0028

 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: Dener Emanuel da Silva Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT, Câmara Municipa de 

Pocone-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIEAN LOUYSE LEITE 

ALBUQUERQUE - OAB:16523

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.50

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 138508 Nr: 3408-39.2017.811.0028

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cinira da Silva Godoy

 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 da juntada de ofício de ref. 23

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130768 Nr: 124-23.2017.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHB Loc.Serv.e Comercio Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO BRAGA 

BARBOZA - OAB:97272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 130768

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o requerente para efetuar o depósito da complementação da 

diligência no valor requerido pelo Sr. Oficial de Justiça (ref. 11).

Após, devolva-se ao juízo deprecante com as homenagens do juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148555 Nr: 8209-95.2017.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA APARECIDA APOITIA DELGADILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ede Marcos Deniz - OAB:6808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 CÓDIGO: 148555

DESPACHO

Vistos,

Sendo tempestiva a interposição, recebo os presentes embargos, sem 

efeito suspensivo, por não vislumbrar presentes os requisitos exigidos no 

§ 1º, do art. 919 do CPC.

Defiro o A.J.

Cite-se o embargado, para que, querendo, impugne os embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113081 Nr: 2421-71.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Felicidade Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ofício de ref.50

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 15070 Nr: 77-98.2007.811.0028

 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: Manoel Sebastião do Prado

 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: Rodrigo Pereira Zulato - 

Procurador Federal do INSS/MT - Mat. 1553238 - OAB:

 Certifico que, decorreu o prazo de suspensão dos autos de 180 (cento e 

oitenta) dias, bem como, intimar a parte autora para requerer o que de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154699 Nr: 2118-52.2018.811.0028

 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: Airton Nogueira Costa, MÁRCIA REGINA MORAIS 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Richard Satoshi Ejima, Maria Olinda Alves da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.39/47

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153645 Nr: 1763-42.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIANNI MARCEL SILVA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente da Camara Municipal, Municipio de 

Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIEAN LOUYSE LEITE 

ALBUQUERQUE - OAB:16523

 Intimar para nop prazo legal impugnar a contestação de ref. 25

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014017-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LIOSETH GONCALINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES OAB - MT0011490A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 5 de novembro de 2018 as 

13:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para intimar a parte autora para 

impugnar a contestação referente a ID 13928953.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-70.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 4 de dezembro de 2018 as 

13:40h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8013792-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JONILCE DE MORAES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 4 de dezembro de 2018 as 

15:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017311-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (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 POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017311-39.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JANAINA APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Da preliminar de Carência de Ação – 

Ilegitimidade Ad Causam ativa: A parte requerida suscita a preliminar de 

ilegitimidade ativa da parte postulante, que pleiteia em seu nome direito 

alheio, tentando induzir este juízo a erro. A requerida traz como prova em 

sua contestação, um relatório demonstrando que o titular da UC 

6/1300416-3 era o Sr. OTACILIO RODRIGUES DE ARRUDA. O artigo 6º do 

Código de Processo Civil – CPC estabelece que ninguém poderá pleitear 

em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei, o que não 

é o caso. Em análise detida dos autos e documentos acostados, consta 

uma declaração datada 27/09/2016, na qual o Sr. Otacilio renuncia ao 

direito de ajuizamento da ação e indenização e transfere o direito a 

requerente da demanda, por ser sua inquilina desde. ID 8589754. Juntou 

novamente no ID 10645097, uma declaração devidamente reconhecido 

firma em cartório, com o mesmo objetivo renunciar e transferir o direito de 

ajuizar ação de indenização, bem como fazer acordo e receber o valor 

devido, acompanhada com cópia do RG do declarante. Razão pela qual 

REJEITO a preliminar suscitada. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DSITRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Narra a parte 

reclamante que no ano de 2014, nos dias 07, 8, 11 e 12 de maio, houve a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 40 horas, a 

qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis 

indenização por dano moral. A reclamada, em sua defesa, afirma que o 

dito “Apagão” não configura dano moral passível de indenização, bem 

como a ausência de pedido de providências na via administrativa. 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. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo 

Civil. Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as 

diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos e serviços. Além disso, em se tratando de serviço essencial o 

fornecimento de energia elétrica, 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, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial, a qual atesta ser o consumidor titular da 

unidade consumidora atingida verifico ser flagrante a falha na sua 

prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de 

serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço básico e 

essencial por mais de 40 (quarenta) horas. Outrossim, não logrou êxito a 

parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do autor, uma 

vez que deixou de juntar quaisquer documentos a peça de defesa, tendo 

se atentado tão somente a meras alegações. Cumpre salientar que o dano 

moral é presumido, já que é notória a falta de energia, não havendo 

necessidade de que a parte reclamante comprove o prejuízo extrajudicial. 

É imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por mais de 40 

horas gera danos graves, uma vez que o município de Poconé apresenta 

diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de 

ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para 

conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos 

habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do 

consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, 

configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação 

entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, 

inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido 

de atender a parte Reclamante o mais rápido possível o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços 

responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à 

prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não 

fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa reclamada 

da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em 

estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante 

decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado 

necessário nos serviços prestados, tendo privado a reclamante de 

usufruir de serviço oneroso. Portanto, é indubitável que a conduta da 

parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. DIANTE DO EXPOSTO, opino pela 

PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I 

CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 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. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018495-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARIA DA CRUZ FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)
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LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018495-30.2016.8.11.0028. REQUERENTE: PATRICIA MARIA DA CRUZ 

FRANCA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos, Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Da preliminar de prescrição Suscita a parte 

requerida em preliminar, a prescrição do direito da parte requerente em 

pleitear valor pecuniário a título de danos morais com espeque no §3º, V, 

do art. 206 do Código Civil. Todavia, diante da relação de consumo 

existente entre as partes, aplica-se, no caso em exame, os institutos 

expressos na Lei Consumerista n. 8.078/90, que disciplina em seu artigo 

27, in verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação 

pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na 

Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do 

conhecimento do dano e de sua autoria. Nessa esteira, no confronto de 

prazos prescricionais entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código 

Civil, em face de pretensão a ressarcimento pelo dano civil causado em 

uma situação relativa à relação jurídica de consumo, não há falar em prazo 

trienal insculpido no artigo 206, §3º, do Código Civil, prevalecendo, no 

caso, o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. Razão pela qual REJEITO a preliminar. Não havendo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILICITO 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por PATRICIA MARIA DA 

CRUZ FRANÇA em desfavor de BANCO LOSANGO S.A – BANCO 

MULTIPLO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte reclamante. Aliás, no caso é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e 48 das Disposições Transitórias. 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 aos réus fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete aos réus 

alegarem, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugnam o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Sustenta a requerente 

que desconhece o valor apontado na cobrança, em razão de não ter 

qualquer relação com a empresa requerida, que foi surpreendia com a 

negativa do cadastro no comercio local, em razão da referida restrição. 

Relata que foi a requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento 

do nome da requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, 

conforme se depreende dos documentos trazidos aos autos, no valor de 

R$ 55,91 – contrato 0003020039279857b - inserida em 10/02/2012. 

Destaque-se ainda que em contestação a requerida não comprovou a 

relação jurídica entres as partes. Apenas fundamenta que houve 

simplesmente o exercício regular de direito pela satisfação do credito, que 

a requerente contratou os serviços, porem não efetuou o pagamento. 

Ante a ausência de prova cabal, para a elucidação da presente demanda, 

não há outra alternativa, se não declarar a inexistência do débito. Aliado a 

inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da 

requerida por eventuais danos causados ao autor em razão da sua 

negligência. 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. Dessa forma, 

conclui-se com facilidade que foi indevido lançamento do nome da 

requerente no cadastro restritivo de órgão de proteção ao crédito pelos 

débitos em discussão, justificando a manutenção da medida liminar 

deferida e a responsabilização da requerida. De outro norte, quem se vê 

incluído nos referidos cadastros é imediatamente atingido pela pecha de 

mau pagador ou inadimplente, não sendo necessário esforço para concluir 

que se sinta menosprezado e com a imagem prejudicada junto ao grupo 

social a que pertence, gerando inquestionável sofrimento psíquico e moral, 

passível de reparação. Constatada a indevida inscrição do nome da 

requerente em órgão de proteção ao crédito está caracterizado o dano 

moral que enseja a indenização, independentemente de qualquer 

comprovação do prejuízo, que em tais casos é perfeitamente presumível, o 

que não configura qualquer ilegalidade, conforme quer fazer crer a 

requerida. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC para: a) 

DECLARAR a inexistência do débito R$ 55,91 – contrato 

0003020039279857b - inserida em 10/02/2012; bem como TORNAR 

definitiva a tutela deferida no Id – 8664617 que determina a exclusão da 

restrição dos órgãos de proteção ao crédito, somente do referido débito, 

em nome da requerente; b) CONDENAR a requerida a pagar a requerente 

à quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, devendo 

a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença 

nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. 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 Cecília 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: 8018420-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIDE GUIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de setembro de 2018 as 

14:10h

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000600-10.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de dezembro de 2018 as 

17:00h.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000600-10.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

DECISÃO VISTOS, Requer o autor, em sede de tutela antecipada, a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Dispensada 

maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de 

Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu 
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novas regras para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, 

o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total 

ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. No que pese a regularidade 

ou não do débito, tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como 

se a regularidade da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As 

alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem 

crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro 

qualquer prejuízo á requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 

1 – Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010546-86.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA DALLA NORA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA APARECIDA DE SOUZA MORAES (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ Numero do Processo: 

0010546-74.2015.811.0045 Polo Ativo: ANTONIO DA SILVA DALLA NORA 

ME Polo Passivo: BENEDITA APARECIDA DE SOUZA MORAES DESPACHO 

VISTOS, Considerando a certidão do oficial de justiça, intime-se a parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. KATIA 

RODRIGUES OLIVEIRA Juiz de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000653-92.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PETROVINA SEMENTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO)

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DA CUNHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000653-92.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: PETROVINA SEMENTES LTDA REQUERIDO: PAULO 

ROBERTO DA CUNHA 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 Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000654-77.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PETROVINA SEMENTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO)

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO SEGATO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000654-77.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: PETROVINA SEMENTES LTDA REQUERIDO: AUGUSTO 

SEGATO 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 Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000656-47.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N. B. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO)

ANNE GISELLE DIAS BORGES OAB - 010.224.531-22 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. L. B. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000656-47.2018.8.11.0059. 

AUTOR: NATALIA BERNARDES DIAS REPRESENTANTE: ANNE GISELLE 

DIAS BORGES RÉU: WILSON LUIZ BERNARDES Diante da previsão legal 

contida no artigo 189, inciso II, do Novo CPC, processe-se em segredo de 

justiça. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos 

do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Compulsando os 

autos, constato que a relação de parentesco entre a filha menor e a parte 

requerida restou demonstrada. Desse modo, diante dos preceitos legais 

constantes nos artigos 1.694, § 1º e 1.695 a 1.698, todos do Código Civil e 

considerando a idade do menor, bem como que é obrigação dos genitores 

providenciarem o sustento dos filhos e sopesando, ainda, a falta de 

elementos que comprovem os rendimentos do polo passivo, arbitro os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, devidos 

a partir da citação, isso, para possibilitar a satisfação das necessidades 

mínimas da prole e o adimplemento por parte do Requerido. Diante do que 

dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 12 

de setembro de 2018, às 14:30 horas. Nos termos do § 3º do art. 334 do 

NCPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado e o passivo será 

citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da audiência designada. Os 

envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos 

advogados ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá 

apresentar petição, em caso de eventual desinteresse na 

autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 9279 Nr: 1649-30.2006.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisomar Mariano dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar sobre a impugnação juntada 

aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18926 Nr: 2749-78.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Placidio da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação juntada aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 670 Nr: 311-31.2000.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilo de Souza Bequiman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Certifico para os devidos fins, que o curador especial foi intimado para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art.1010, §1º, 

CPC) e nada apresentou aos autos, até a presente data, ficando inerte em 

sua obrigação. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18906 Nr: 2729-87.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio de Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação juntada aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 11049 Nr: 1398-75.2007.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eulina Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ricardo Cordeiro - 

OAB:96726/MG, Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - 

OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar sobre a impugnação juntada 

aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20116 Nr: 780-91.2011.811.0059

 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: Manoel Messias de Souza Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação juntada aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53939 Nr: 3335-76.2014.811.0059

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázara Ferreira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Talita Santana Costa - 

OAB:19324- MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de fl. 64, intime-se a advogada da parte autora 

para, no prazo de 10 dias, fornecer endereço atualizado do requerido.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68645 Nr: 2724-55.2016.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:MT 22127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781/MT, Murilo Souza Guimaraes - OAB:12681-A - MT

 DECISÃO

Homologo o acordo acima referido para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais.

 Outrossim, com objetivo das partes verificarem a situação do crédito a 

receber da venda da Fazenda Santa Rosa, como também, caso não haja 

acordo, visando o colhimento do depoimento pessoal e oitiva de 

testemunhas, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

04 de dezembro de 2018, às 12h30min (horário oficial de MT).

 Saem os presentes intimados, inclusive as testemunhas presentes.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44404 Nr: 360-18.2013.811.0059

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaci Lobo Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Januario de Sousa Lima, Lucimar 

Barbosa Lima, Izomar Barbosa Lima de Carvalho, Carlos Roberto Carvalho 

Oliveira, Francisco de Assis Barbosa, Edimar Barbosa Lima, Leidiane 

Barbosa Lima, Maria Barbosa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com juntada dos referidos documentos, abra-se vista sucessiva, em 

prazo de 15 dias, para manifestarem a parte autora, curador especial 

(Defensoria Pública) e o Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 16300 Nr: 262-38.2010.811.0059

 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 Porto Alegre do Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida K. Caetano 

Viana - OAB:64.585 - RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Agaé 

Transportes e Comércio Ltda, em face de Município de Porto Alegre do 

Norte, ambos qualificados.

 À fl. 28 foi proferida decisão determinando a citação da executada para, 

querendo, opor embargos no prazo legal. Na sequência, a executada 

devidamente citada deixou transcorrer o prazo "in albis" (fl. 39), razão 

pela qual, à fl 40, foi determinado e requisitado o pagamento (RPV).

Posteriormente, a exequente anexou aos autos a informação do devido 

cumprimento quanto ao pagamento do precatório requisitório, pugnando 

pela extinção do feito (fl. 52).

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, extingo o processo.
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Custas já pagas.

Sem honorários porque não houve resitência da parte contrária.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as cautelas legais.

 P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40598 Nr: 331-02.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Ribas - OAB:OAB/MT 

2793

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, REJEITO a 

exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. Com o 

trânsito em julgado da presente, certifique-se e arquivem-se com as 

baixas necessárias. Intime-se o exequente para manifestar quanto à 

indicação de bem à penhora pelo executado e requerer o que de direito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Às 

providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-89.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DA ROCHA MONTENEGRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000595-89.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ELIETE DA ROCHA 

MONTENEGRO REQUERIDO: VIVO S.A. Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 10 de setembro de 2018, às 

15h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-25.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TEIXEIRA LIMA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000554-25.2018.8.11.0059. REQUERENTE: FERNANDA TEIXEIRA LIMA DE 

CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Recebo a inicial e designo audiência 

de conciliação para o dia 10 de setembro de 2018, às 16h00min(horário 

oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14436 Nr: 914-89.2009.811.0059

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Madaleno Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlos Rosa Bailão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 Verifica-se que a parte reclamante não compareceu a presente 

solenidade, mesmo sendo devidamente intimada, através de advogado (via 

DJE).

 Cumpre destacar que o enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Em âmbito de juizados 

especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: “Artigo 51.

 Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei: I - quanto 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 resolução do mérito. 

POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO 

o presente feito sem resolução do mérito.

 Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo 

com as baixas necessárias.

 Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000283-16.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARISMINDO RODRIGUES BORGES (RÉU)

MARLI APARECIDA RODRIGUES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé que, nos 

dias 04.07.2018 e 05.07.2018, em cumprimento à ordem de citação 

expedida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, 

dirigi-me ao endereço constante no mandado e citei CLARISMINDO 

RODRIGUES BORGES do inteiro teor da inicial e para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder o pagamento da dívida ou interpor embargos. 

Após a leitura do mandado o citado aceitou a cópia que lhe foi oferecida e, 

em seguida, exarou ciência no verso do mandado. Tendo em vista que no 

dia 04.07.2018, esta oficiala não encontrou o requerido em virtude de sua 

ausência na residência, havendo a necessidade de retorno nesta data e a 

parte autora ter recolhido somente uma diligência para a cidade de 

Confresa, requer o pagamento a título de complementação a quantia de R$ 

267,30 (duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos) a ser 

recolhida mediante guia no sitio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Assim, devolvo o mandado. PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, 5 de 

julho de 2018. NATALIE CIPRIANO TOLEDO Oficial de Justiça SEDE DO 2ª 

VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 16, 

QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO 

NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62306 Nr: 239-82.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N F SILVA - CONSTRUTORA - ME, NIRLEY 

FIRMINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56966 Nr: 1560-89.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarindo Simplicio dos Reis Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67903 Nr: 2339-10.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valteir Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19077-A

 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.: 79397 Nr: 2656-71.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatas Cunha Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781/MT

 Apresentada a resposta escrita, os autos seguem à conclusão para 

exame de eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 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.

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate.

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 e julgamento para o dia 08 de novembro de 

2018, às 17h30 (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.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85031 Nr: 6140-94.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maciel Figueiredo Fernandes, Maciel Alves 

Fernandes, Guilherme Figueiredo Fernandes, Lnayell Carvalho Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVEIRA ALVES BORGES - 

OAB:11798

 Considerando o retorno da carta precatória juntada à ref. 238, abra-se 

vista ao MPE para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45286 Nr: 1106-80.2013.811.0059

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Túlio Vargas Lopes Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15201 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido ministerial retro (fls. 56/57).

Assim sendo, intime-se a defesa do requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar se possui ou não interesse no pedido de 

anuência.

Em caso positivo, deverá juntar o comprovante de endereço atualizado do 

réu.

Em caso negativo, arquivem-se estes autos com as baixas de estilo.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103740 Nr: 4727-12.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Pereira Alves, SOLANGE OLIVEIRA 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorran de Souza Santos - 

OAB:22422-O - MT

 Considerando que a defesa técnica dos réus NÃO apresentou 

manifestação nos autos, apesar de devidamente intimada, e considerando 

tratar-se de réu preso, impulsiono os autos para novamente INTIMAR a 

defesa dos réus CARLOS PEREIRA ALVES e SOLANGE OLIVEIRA 

CARVALHO, por intermédio de seu advogado, Dr. Lorran de Souza Santos 

- OAB/MT nº 22422 para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar os 

endereços das testemunhas de defesa por ele arroladas por ocasião da 

apresentação da resposta à acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45092 Nr: 916-20.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Rodrigues da Silva, Helena Maria 

Estevam, Wanderley Araujo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Cárita Pereira Alves - OAB:10.531 - MT, Nelton 

Schwingel - OAB:14175-A/MT

 DECISÃO

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, bem 

como o acórdão que proveu parcialmente o recurso Ministerial, o qual 

transitou em julgado em 16/05/2018 (fl. 614), DETERMINO a expedição da 

guia definitiva de pena, formando-se processo de execução, com os 

documentos necessários, nos termos da resolução nº 133/2010 do CNJ.

Após, arquive-se o presente feito com as cautelas e baixas de estilo.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44970 Nr: 786-30.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair José do Nascimento, vulgo "Donizete"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15201 - MT, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:12971/MT

 Considerando a certidão retro (fl. 159), intime-se pessoalmente o 

sentenciado para, no prazo de 05 (cinco) dias, constituir novo advogado, 

sob pena de remessa dos autos à Defensoria Pública deste Estado.

Com a juntada da procuração, intime-se a defesa para, no prazo de 08 

(oito) dias, apresentar as razões recursais.

Por outro lado, nada sendo requerido ou juntado no prazo estipulado, 

remetam-se os autos à DPE para igual procedimento no prazo legal.

Após, intime-se o MPE para apresentação das contrarrazões.

Por fim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para apreciação do recurso interposto.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50080 Nr: 68-96.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Rufino de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus César Mesquita - 

OAB:5.036/MT

 DESPACHO

Considerando a certidão retro, DETERMINO a expedição de carta 

precatória à Comarca de Água Boa/MT, para que seja oferecida ao 

acusado a proposta de suspensão condicional do processo ofertada às 

fls. 149/150.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 3396 Nr: 528-69.2003.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino Morais Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 DESPACHO

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, bem 

como o acordão que desproveu o recurso Ministerial, o qual transitou em 

julgado em 12/09/2017 (fl. 368), arquivem-se os autos.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19099 Nr: 2922-05.2010.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Rodrigues da Luz Neto, vulgo "Zé 

Vaqueiro", Denubes Rodrigues de Souza, Jesus Moreira da Silva, vulgo 

"Maranhense"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galeno Chaves da Costa - 

OAB:11902-A/MT, Luciano Freitas Faria - OAB:11979-A/MT, Rodrigo 

Queiroz de Oliveira - OAB:13.284 - MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:8270 - E/MT

 DECISÃO

Considerando a certidão de fl. 300, DETERMINO a expedição de carta 

precatória a Comarca de Vila Rica/MT, para interrogatório do acusado 

JESUS MOREIRA DA SILVA.

Após, conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40534 Nr: 268-74.2012.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aleandro Correia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 DESPACHO

Certique-se eventual trânsito em julgado da sentença de pronúncia 

proferida em 09.05.2017 (fls.116/120). Em caso positivo, abra-se vista aos 

sujeitos precessuais para apresentarem o rol de testemunhas a fim de que 

sejam ouvidas em plenário, conforme determina a parte final da sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41483 Nr: 1206-69.2012.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wallas de Souza Martins, vulgo "Pinguim", 

Valker Machado Menezes, alcunha "Bebeu", Bruno da Silva Gomes, Railan 

Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, Mirian Aparecida de Souza Ferreira - 

OAB:12360-A/MT, Nelton Schwingel - OAB:14175-A/MT, Suelen 

Rodrigues de Lima - OAB:15035/MT, Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 DECISÃO

Defiro o pedido ministerial retro (fl. 256).

Assim sendo, inicialmente, certifique-se à Secretaria o trânsito em julgado 

da sentença proferida nos autos aos réus RAILAN JESUS DA SILVA e 

VALKER MACHADO MENEZES. Após, proceda-se a intimação dos 

acusados WALLAS DE SOUSA MARTINS e BRUNO DA SILVA GOMES, 

bem como das vítimas KERLIANE DA SILVA MENDES, SILVIA GOMES 

RIBEIRO, MARCIA DOS SANTOS LIMA e SUNAMITA NUNES LIMA por 

edital, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.

Transcorrido os prazos legais, nada sendo requerido, certifique-se o 

trânsito em julgado e, independetemente de nova conclusão, arquivem-se 

estes autos com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 7460 Nr: 2111-21.2005.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Luiz da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Autos nº. 2111-21.2005.811.0059 (código 7460)Aqui se tem ação penal 

onde se apura a responsabilidade penal de RENATO LUIZ SILVEIRA, 

qualificado nos autos, em relação à prática do delito tipificado no artigo 

121, §2º, inciso IV, do Código Penal. Decido.. Assim, por ora, NEGO A 

LIBERDADE A RENATO LUIZ DA SILVEIRA.Sem prejuízo, considerando 

que em suas manifestações, o Ministério Público apresentou os endereços 

atualizados das demais testemunhas por ele arroladas e ainda não 

ouvidas em Juízo, DESIGNO audiência em continuação pera o dia 10 de 

setembro de 2018, às 14h30, horário oficial de Cuiabá/MT, para inquirição 

das demais testemunhas Luzia Alves Rodrigues e Nilton Mendes dos 

Santos, uma vez que residem na Comarca. Destarte, informe o Gestor 

Judiciário quanto ao andamento da Carta Precatória expedida, conforme 

folhas 191/192.Intimem-se para comparecimento à audiência o Ministério 

Público e o advogado de defesa.Expeça-se carta precatória para à 

Comarca de São Félix do Araguaia/MT, para que seja realizada a inquirição 

da testemunha WANDERLEY DE SOUSA SILVA, perante o referido Juízo, 
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arrolada pela acusação. Intimem-se as testemunhas arroladas pelas 

partes, observando os endereços apresentados pelo Ministério Público (fl. 

204).Por fim, consultando o caderno processual, constata-se do termo de 

audiência (fl. 187) que o Ministério Público requereu o desarquivamento 

dos autos de código 7089, pugnando para que ele fosse apensado no 

presente feito. Ocorre que, em consulta ao sistema Apolo, exsurge a 

informação de que os autos de código 7089 retornaram do Ministério 

Público, no dia 15/06/2018, sem qualquer manifestação quanto ao 

apensamento, mas, apenas com cota ministerial quanto ao pedido de 

revogação da prisão preventiva do réu. Diante disso, determino o 

desapensamento e consequente arquivamento do feito de código 7089, 

dando as devidas baixas e anotações.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Porto Alegre do Norte (MT), 01 de agosto de 2018.Marcos 

André da SilvaJuiz Substituto

Comarca de Porto dos Gaúchos

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010014-71.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DE MAMAN DORIGATTI OAB - MT0013647A (ADVOGADO)

 

Certidão Intimo o exequente para, querendo, manifestar nos autos. Porto 

dos Gaúchos 02/08/2018. Rogério Dorneles do Nascimento.

Comarca de São Félix do Araguaia

Comarca de São Félix do Araguaia

Portaria

PORTARIA N. 16/2018-CNPar

A Doutor a Janaína Cristina de Almeida, MMª Ju íza Su bstituta e Diretor a 

do Foro da Comarca de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, e 

uso de suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria 015/2018-CNPar, que designou o servi dor Caymmi 

Sousa e Silva, Analista Judiciário, matrícula 32670, para exercer em 

comissão o cargo de Gestor Judiciário Substituto, da Segunda Vara, em 

virtude do afastamento do titular, onde se lê "Gestor Judiciário Substituto", 

leia-se "Gestor Judiciário".

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia, 2 de agosto de 2018

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta e Diretor a do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141914 Nr: 93-02.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neilson Valadares Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dhiego Tavares de Souza - 

OAB:23625/O

 , INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do Réu Neilson 

Valadares Sales, devendo permanecer na modalidade de prisão em que 

se encontra.Sem prejuízo, uma vez que o Ministério Público já apresentou 

seus memoriais escritos (fls.126/132), abra-se vista à defesa técnica, 

para que assim também proceda, conforme já determinado às fls. 119.Às 

providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20960 Nr: 1864-93.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Fernandes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por invalidez 

ajuizada por Sebastião Fernandes da Costa.

 Sobreveio nos autos informação que, durante o trâmite da ação, 

especificamente em 26/12/2012, houve a concessão de aposentadoria 

rural por idade ao autor (fls. 81/82 e 89).

 Ao contrário do alegado pela Autarquia requerida, persiste o interesse 

processual do requerente.

 Isso porque foi concedido administrativamente benefício diverso do 

pleiteado na presente demanda.

 Além disso, em que pese a ausência de requerimento administrativo do 

benefício de aposentadoria por invalidez, a Autarquia requerida ofereceu 

contestação de mérito, restando caracterizada a pretensão resistida e, 

por conseguinte, o interesse de agir.

 Com isso, subsiste o interesse do autor em comprovar a sua invalidez e, 

com isso, receber as parcelas atrasadas até a data da concessão da 

aposentadoria rural por idade.

 Assim, considerando ser imprescindível a realização de prova médica 

pericial no presente feito, NOMEIO o médico perito Dr. Juan Carlos Palacios 

Riveri (CRM 009301/MT), para realizar a perícia médica, que para o 

desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários e instruir o laudo com exames e quaisquer peças que 

entender pertinentes.

 Tratando-se de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita e 

âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual (art. 109, §3.º, CF), 

os honorários correrão por conta da Justiça Federal, nos termos da 

Resolução n.º 305/2014 – CJF.

 Considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n.º 

305/2014 – CJF e sendo permitido ultrapassar em até três vezes o valor 

da Tabela IV, nos termos do parágrafo único do artigo 28, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização da médica perita, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e o lugar de sua realização.

 O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo 

circunstanciado será de 45 (quarenta e cinco dias) dias, cujo inicio ficará 

por conta das providencias ora mencionadas, ocorrendo de imediato após 

efetiva-las ou vencidos os prazos consignados.

A perita deve ser advertida para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados pelas partes, acostados aos autos às fls. 11/12 e 43, 

e no prazo assinalado, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

A Perita deverá informar a este Juízo e as Partes, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização da perícia (art. 

474, do NCPC).

Intime-se a perita para desempenhar o encargo, com as advertências 

legais dos artigos 157 e 158 do Código de Processo Civil, inclusive acerca 

do disposto no artigo 24 da Resolução 305/2014 – CJF.

 Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as partes para se 

pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, 

§1.º, do CPC.

Decorrido o prazo para as partes sem pedido de complementação ou 

esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos honorários periciais 

junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição 

Federal- AJG/JF.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137777 Nr: 1059-96.2017.811.0017
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. P. dos Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito (fls. 22), pelo prazo de 90 

(noventa) dias.

Ultrapassado o prazo, o que deverá ser certificado, intime-se a Exequente 

para informar a quitação da dívida e/ou requerer o que entender de direito, 

sob pena deste Juízo entender que houve a total quitação do débito, com a 

consequente extinção do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40916 Nr: 1471-32.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosicle Maria Costa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Haja vista acordão do Tribunal Regional Federal, que proveu parcialmente 

a apelação, intime-se a parte na pessoa de sua advogada constituída, via 

DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se nos autos.

Transcorrido o prazo, volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40154 Nr: 832-14.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidimar Carvalho Sirqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Guimarães dos Reis - 

OAB:OAB/GO 48952

 Vistos, etc.

Infere-se dos autos que defesa do acusado até presente momento não foi 

intimada da sentença prolatada às fls. 69/71 v.

 Outrora, considerando que o acusado possui advogada constituída aos 

autos (fl.74), verifico necessário a sua intimação, para que tome ciência 

da decisão de fls. 69/71 v.

 Não sendo, apresentado recurso, certifique-se o Senhor Gestor trânsito 

em julgado da sentença e façam-me os autos conclusos para 

deliberações.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37012 Nr: 921-71.2013.811.0017

 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: Elvira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de pensão por morte a 

autora ELVIRA DE ARAUJO, no valor de 01 (um) salário mínimo nacional, 

inclusive 13º, a contar da data do requerimento administrativo do 

benefício. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Tendo 

em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de DETERMINAR ao 

INSS que implante o benefício ora concedido, IMEDIATAMENTE, 

independentemente do trânsito em julgado, juntando nos autos 

comprovante do cumprimento de referido comando. Devendo ser a 

autarquia intimada para o cumprimento da ordem. Quanto às prestações 

vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e 

juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os 

preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997. ISENTA a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01. 

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbências, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos da 

Súmula 111 do STJ e tendo em vista o disposto no artigo 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil.Não havendo recurso voluntário, posto que o 

valor da causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) 

salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau 

de jurisdição, reexame necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37723 Nr: 1607-63.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catharina Kolling Sluzarski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n.º 

305/2014 – CJF e sendo permitido ultrapassar em até três vezes o valor 

da Tabela IV, nos termos do parágrafo único do artigo 28, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e o lugar de sua realização. O prazo para conclusão dos 

trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será de 45 (quarenta 

e cinco dias) dias, cujo inicio ficará por conta das providencias ora 

mencionadas, ocorrendo de imediato após efetiva-las ou vencidos os 

prazos consignados.O perito deve ser advertido para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.O Perito deverá informar a este Juízo e as Partes, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização da 

perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se o perito para desempenhar o 

encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 158 do Código de 

Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 da Resolução 

305/2014 – CJF. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as 

partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Deixo para marcar audiência de 

instrução e julgamento, se for necessária, para o momento oportuno, após 

a conclusão dos trabalhos periciais.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133939 Nr: 767-48.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duana Viana Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PontoFrio.Com/ Cnovo Comércio Eletrônico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Susshunmo Ferreira Araújo 

Alves - OAB:20664/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando certidão à fl. 52, informando o desejo da parte autora em se 

realizar uma nova tentativa de conciliação.

Deste modo, remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de 

convidar às partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão 

de mediação a ser designada pela Gestora do Centro, para oportunizar 

lhes a conciliação.

 Proceda-se o necessário para a realização da Sessão de Mediação, 

inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das partes, se 

necessário.

Restando infrutífera a tentativa de conciliação, tornem-me os autos 

conclusos para prosseguimento do feito.

Sem prejuízo, certifique-se quanto à apresentação de impugnação à 

contestação pela parte Requerente.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135794 Nr: 2047-54.2016.811.0017

 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: LFW, HFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, na presente data, compareceu neste CEJUSC o 

requerido Ueliton Nunes Luz, dando por citado da presente ação, ciente do 

prazo para contestação e requerendo a designação de nova oralidade. Em 

contato com a parte autora, via telefone, esta não pôde comparecer no 

Centro na data de hoje, mas manifestou interesse em participar de uma 

nova audiência, motivos pelos quais, designo nova oralidade de 

conciliação para o dia 18 de outubro de 2018, às 17h (MT), saindo a parte 

requerida devidamente cientificada. Assim, que seja a parte auttora e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38226 Nr: 2056-21.2013.811.0017

 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: Marilza Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 38226

 Vistos, etc.

Verifica-se que a determinação constante no v. acórdão foi atendida, 

acostando a parte autora aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo do benefício.

 Em contínuo, foi oportunizado à Autarquia Requerida o oferecimento de 

contestação de mérito. Seguindo-se a apresentação de impugnação à 

contestação pela parte autora.

Considerando que já houve a realização de audiência de instrução, cujas 

oitivas estão gravadas em mídia acostada aos autos à fl. 68, 

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 havendo outras provas a serem produzidas, e inexistindo 

irregularidades a serem sanadas ou preliminares a serem apreciadas, dou 

por encerrada a instrução processual.

 Encontrando-se o feito maduro para julgamento, mantenham-se os autos 

conclusos para sentença.

 Cumpra-se. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 02 de agosto de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32058 Nr: 683-23.2011.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

 Vistos, etc.

Verifica-se que a determinação constante no v. acórdão foi atendida, 

acostando a parte autora aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo do benefício.

 Em contínuo, foi oportunizado à Autarquia Requerida o oferecimento de 

contestação de mérito. Seguindo-se a apresentação de impugnação à 

contestação pela parte autora.

Considerando que já houve a realização de audiência de instrução, cujas 

oitivas estão gravadas em mídia (fl. 60), desnecessário a repetição do ato, 

que apenas postergaria o julgamento do feito. Outrossim, os princípios da 

economia e celeridade processuais orientam o aproveitamento dos atos 

processuais.

 No mais, não há irregularidades a serem sanadas ou preliminares a serem 

apreciadas.

Com isso, encerrada a instrução processual, o feito encontra-se maduro 

para julgamento. Mantenham-se os autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 02 de agosto de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52335 Nr: 455-28.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINALDO DO ESPÍRITO SANTO, Cpf: 

01053062150, Rg: 15519295, Filiação: Ana Rosa do Espírito Santo e 

Francisco do Espírito Santo, data de nascimento: 22/06/1985, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no 

dia 13/12/2012 e em aproximadamente em janeiro de 2013 , em horários 

ignorados , no interior da da residência particular , localizada , na cidade 

de Porto Eperidião-MT, o acusado praticou ato libidinoso com a menor 

qualificada nos autos, ante o exposto o Ministério Público ofereceu 

denúncia contra o réu, nas disposições constantes do Art.216-A, Caput, 

C/C Art.226, INc. II, ambos do Código Penal, em concurso material de 

crimes.

Despacho: Código nº 52335Vistos em correição.Considerando que a peça 

inicial acusatória narra com perfeição a existência, em tese, de infração 

penal, apontando indícios suficientes de autoria, bem como atende aos 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não ocorrendo, 

ademais, qualquer das hipóteses de sua rejeição previstas no artigo 395 

do mesmo Código, RECEBO A DENÚNCIA ofertada em desfavor de 
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Reginaldo do Espírito Santo, na forma em que foi proposta.Nos termos do 

artigo 396 do CPP, cite-se o acusado para responder a ação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, que será contado a partir do efetivo 

cumprimento do mandado.Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.Transcorrido o prazo legal, não 

apresentada resposta, o que deverá ser certificado, venham os autos 

conclusos.Apresentada a defesa, ouça-se o representante do Ministério 

Público, sobre as preliminares e documentos apresentados, no prazo de 

05 (cinco) dias. No mais, defiro o requerimento ministerial de fl. 65. Após, 

volte-me conclusos para designação de audiência. Notifique-se o 

Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 19 de maio 

de 2016. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

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. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55344 Nr: 188-85.2015.811.0098

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Judiciária Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANDRA DA CRUZ MENDONÇA, Cpf: 

00316131105, Rg: 1763715-5, Filiação: Neuza da Cruz Mendonça e João 

Rabelo Mendonça, data de nascimento: 26/05/1985, brasileiro(a), natural 

de Pontes e Lacerda-MT, convivente, do lar, Telefone 65 9667 4197. 

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 nº 55344 Vistos em correição. Considerando que a 

vítima informou não ter interesse no prosseguimento do feito (fl. 26), em 

consonância com o parecer ministerial de fls. 27/28, revogo as medidas 

deferidas nestes autos. Comunique-se a Autoridade Policial e a Policia 

Militar. Após, arquive-se, mediante as baixas e anotações pertinentes. 

Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião-MT, 01 de julho de 2016. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza 

Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

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. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51773 Nr: 1265-37.2012.811.0098

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANO RODRIGUES DE SOUZA, Cpf: 

57225818104, Rg: 0685995-0, Filiação: Avelina Rodrigues de Souza, data 

de nascimento: 13/10/1969, brasileiro(a), natural de Araputanga-MT, 

casado(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Código 51773 VISTOS, ETC. O longo lapso temporal decorrido 

entre a imposição das medidas e a posterior manifestação da ofendida 

sobre a continuidade da violência (fls. 12/15, 20 e 38), retira daquela o 

caráter de emergência, justificando a cassação das restrições 

anteriormente impostas, razão pela qual, em consonância com o parecer 

ministerial de fls. 43/44, revogo as medidas deferidas nestes autos. 

Arquive-se, mediante as baixas e anotações pertinentes. Intimem-se. 

Cumpra-se. Porto Esperidião, 29 de janeiro de 2015. 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, 01 de agosto de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52457 Nr: 577-41.2013.811.0098

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDIVINO PIRES DA SILVA, 

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 10 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: Consta nos autos que a requerente possui a guarda de 

fato da neta , a qual sempre ofereceu e poderá continuar oferecendo um 

melhor ambiente para o desenvolvimento ínetegro , requerendo AÇÃO DE 

REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA em face do REQUERIDO.

Despacho/Decisão: Código: 52457 Determino a realização de estudo 

psicológico e socioeconômico no ambiente familiar de Divina Evangelista 

da Costa, pela equipe de Assistentes Sociais do Município de Glória 

D’Oeste, MT, e pela Psicóloga deste Juízo, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cite-se o réu para, querendo, apresentar(em) resposta no prazo legal, sob 

pena de serem havidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

na inicial (arts. 285 e 319, ambos do Código de Processo Civil). Postergo a 

análise do pedido liminar para após a vinda dos relatórios encimados. 

Defiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária para a parte 

autora. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com URGÊNCIA. Porto 

Esperidião, 28 de maio de 2013 Edna Ederli Coutinho Juíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

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

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52615 Nr: 708-16.2013.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEVANIL BALTAZAR ANTERO, Cpf: 

00879817186, Rg: 1507386-6, Filiação: Maria Baltazar Antero e Pedro 
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Ferreira Antero, data de nascimento: 25/04/1974, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), Telefone 65 9603 6544. 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 inclusos autos do inquérito policial que entre 

os anos de 2011 e 2013 , em horários incertos, na localidade , fazenda 

Santa Angela, Zona Rural de Porto Esperidião-MT, o réu praticou atos 

libidinosos diversos de conjunção carnal com as menores realacionada 

nos autos, ante o exposto o ministério público o denunciou como incurso 

nas disposisões constantes do art. 217-A ,Caput, C/C art. 71 , ambos do 

Código Penal.

Despacho: Processo nº 708-16.2013.811.0098 Código nº 52615 Autor: 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso Réu: Devanil Baltazar 

AnteroVISTOS, ETC.O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor 

de Devanil Baltazar Antero como incurso nas disposições do art. 217-A, 

‘caput’, c/c art. 71, ambos do Código Penal. Às fls. 78/81, o Parquet requer 

a decretação da prisão preventiva do denunciado, uma vez que se 

encontram presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, 

notadamente o que visa à garantia da ordem pública e conveniência da 

instrução criminal. É o relatório. Decido. De início, acerca da necessidade 

de decretação da prisão preventiva do acusado em função da prática dos 

delitos tipificados no art. 217-A, ‘caput’, c/c art. 71, ambos do Código 

Penal, entendo que, no presente caso, os requisitos ensejadores da 

adoção da medida extrema, não se encontram perfeitamente delineados. 

Compulsando os autos, verifico que o acusado compareceu na Delegacia 

de Polícia Judiciária Civil para prestar esclarecimento sobre os fatos 

quando foi intimado, demonstrando que pretende colaborar com a justiça. 

Com efeito, da análise detida dos autos, visualizo que os fatos, até o 

presente momento, encontram-se meio controvertidos, de acordo com os 

depoimentos até então encartados, aliado ao fato de que as vítimas 

sequer narraram detalhes dos fatos imputados ao acusado. Portanto, 

diante da fragilidade das provas até então produzidas, entendo não haver 

motivos que justifiquem a necessidade de inseri-lo no cárcere, neste 

momento processual. De outro lado, entendo que a liberdade do acusado 

não vulnera a ordem pública, mormente identificando-a com a gravidade 

abstrata do delito. A simples alegação de gravidade abstrata do delito não 

é suficiente para embasar a decretação da medida extrema, se não 

amparada em outras provas indiciárias constantes nos autos que 

conduzam a necessidade de inserir o denunciado no cárcere. Nessa 

toada: “(...) 11. A gravidade abstrata do crime ou a menção de que a 

ordem pública estaria abalada por infrações dessa natureza 

consubstanciam a idéia de prisão cautelar obrigatória, não mais aceitável 

no Estado Democrático de Direito. 12. Habeas corpus não conhecido. 

Ordem concedida, de ofício, para que o paciente seja colocado em 

liberdade, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo das 

medidas estabelecidas no art. 319 do CPP, a critério do juiz do feito. (...)”. 

(STJ, HC 246199/SC - HABEAS CORPUS 2012/0125742-1, Relator(a): 

Ministro OG FERNANDES, Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA, Data do 

Julgamento: 09/10/2012, Data da Publicação/Fonte: DJe 17/10/2012). 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 

CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS VINCULADOS 

A PRESUNÇÕES E CONSIDERAÇÕES SUBJETIVAS. INIDONEIDADE. A 

prisão preventiva, como exceção à regra da liberdade, somente pode ser 

decretada mediante demonstração cabal de sua real necessidade. 

Presunções e considerações abstratas a respeito do paciente e da 

gravidade do crime que lhe é imputado não constituem bases empíricas 

justificadoras da segregação cautelar para garantia da ordem pública e da 

aplicação da lei penal, nem por conveniência da instrução criminal. Ordem 

concedida”. (STF, HC 90862/SP - SÃO PAULO, Relator(a): Min. EROS 

GRAU, Julgamento: 03/04/2007 Órgão Julgador: Segunda Turma, 

Publicação: 27/04/2007). “(...). II. Prisão preventiva: motivação inidônea. 

Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da 

gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como 

hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. 

Precedentes. (...)” (STF, HC 88408/SP - SÃO PAULO, Relator(a): Min. 

SEPÚLVEDA PERTENCE, Julgamento: 08/08/2006, Órgão Julgador: Primeira 

Turma, Publicação: 22/09/2006). Pelo exposto: a) INDEFIRO o pedido de 

decretação da prisão preventiva em desfavor do acusado Devanil 

Baltazar Antero; b) considerando que a peça inicial acusatória narra com 

perfeição a existência, em tese, de infração penal, apontando indícios 

suficientes de autoria, bem como atende aos requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal, não ocorrendo, ademais, qualquer das 

hipóteses de sua rejeição previstas no artigo 395 do mesmo Código, 

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em desfavor de Devanil Baltazar Antero, 

na forma em que foi proposta. Nos termos do artigo 396 do CPP, cite-se o 

acusado para responder a ação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

que será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. 

Transcorrido o prazo legal, não apresentada resposta, o que deverá ser 

certificado, venham os autos conclusos. Apresentada a defesa, ouça-se 

o representante do Ministério Público, sobre as preliminares e documentos 

apresentados, no prazo de 05 (cinco) dias. No mais, defiro o requerimento 

ministerial de fls. 78/81, no que tange ao item II. Após, volte-me conclusos 

para designação de audiência. Notifique-se o Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 14 de outubro de 2015. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 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, 01 de agosto de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52443 Nr: 563-57.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Conceição Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARLON CONCEIÇÃO PEREIRA, Filiação: 

Marizete Conceição Pereira dos Santos, 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: Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código 

Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARLON CONCEIÇÃO 

PEREIRA, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva 

estatal. Procedam-se as comunicações pertinentes, constantes no art. 

1.453 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade, e 

retificações necessárias.Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo. P. R. I. C.Porto 

Esperidião/MT, 17 de outubro 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, 01 de agosto de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59076 Nr: 1295-33.2016.811.0098

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OSCAR DIEGO RIBEIRO, Filiação: Ruth 

Diogo Ribeiro e Pedro Bernadino Ribeiro, brasileiro(a), solteiro(a), serviços 

gerais e atualmente em local incerto e não sabido RUTH DIOGO RIBEIRO, 

Cpf: 38338424153, Rg: 469904, Filiação: Adair Ferreira Diogo e Jão 

Candido Diogo, data de nascimento: 03/10/1952, brasileiro(a), natural de 

Populina-SP, casado(a), aposentada, Telefone 65 99612-2932. 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 59076SENTENÇAVistos etc.Medida 

protetiva deferida e cumprida, com vítima e requerido intimados.Após ser 

intimada para se manifestar sobre eventual interesse na manutenção das 

medidas protetivas, a vítima manteve-se inerte, demonstrando seu 

desinteresse pela continuidade das cautelares.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.Intimem-se pessoalmente a vítima e o requerido 

para conhecimento desta sentença.Ciência ao Ministério 

Público.P.R.I.C.Após, arquive-se.Porto Esperidião/MT, 23 de outubro 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, 01 de agosto de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54221 Nr: 706-12.2014.811.0098

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALVES REGUERO, Daniel Alves 

Vilasboas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640 - MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS ALVES REGUERO, Cpf: 

56772149149, natural de Acorizal-MT, solteiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido DANIEL ALVES VILASBOAS, Cpf: 88909204834, Rg: 

7757670, brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Consta da inicial que os requeridos não cumprirão com 

as obrigações assumids , tendo emitido cheques e efetuado saques que 

acabaram por extrapolar o limite de crédito disponibizado pela cooperativa 

, sem que fosse regularizado o pagamento do excesso. o que tornou-se 

exigível a totalidade do execesso por meio da refferida ação.

Despacho/Decisão: Feitos Cíveis nº 706-12.2014.811.0098 Código 54221 

Requerente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Sudoeste de Mato Grosso Requeridos: Marcos Alves Reguero e Daniel 

Alves Vilasboas VISTOS EM CORREIÇÃO. Citem-se os requeridos para 

que procedam ao pagamento do montante pecuniário descrito na petição 

inicial, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.102-B do 

CPC, fazendo consignar, outrossim, que caso cumpra a determinação 

entalhada no bojo do expediente, ficarão isentos do pagamento das 

custas judiciais e honorários de advogado (art. 1.102-C, § 1.º do CPC). 

Conste-se, ainda, do mandado que, nesse prazo, os réus poderão 

oferecer embargos e que, caso não cumpram espontaneamente a 

obrigação e não ofereçam embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o 

título executivo judicial (art. 1.102-C do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião-MT, 02 de setembro de 2014. 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, 01 de agosto de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29842 Nr: 895-29.2010.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Monteiro de Souza Vaillant

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO MONTEIRO DE SOUZA 

VAILLANT, Rg: 1733793, Filiação: Adenilzes Monteiro de Souza Vaillant e 

Marcilio Alves Vaillant, data de nascimento: 16/10/1987, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(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 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta JULGO 

PROCEDENTE À DENÚNCIA para CONDENAR LEANDRO MONTEIRO DE 

SOUSA VAILLANT, já qualificado nos autos, nas penas do art. 171, c/c 

art. 29, ambos do Código Penal.PASSO A DOSAR A PENAA pena prevista 

ao crime é de reclusão de um a cinco anos, e multa, conforme preceitua o 

art. 171, caput, do Código Penal.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do 

artigo 59 do Código Penal, observo que:a) culpabilidade do réu, como é 

sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos 

merecem, em vista dos elementos concretos. Esta entendo que não fugiu 

da normalidade da conduta desta natureza;b) antecedentes - trata-se de 

tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato 

criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que 

o acusado possui antecedentes imaculados.c) conduta social - é o papel 

do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da 

escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de 

simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a 

inserção social . Pelo que dos autos consta há que se ressaltar que não 

há elementos capazes de auferir tal quesito;d) personalidade - deve-se a 

particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse 

e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende . Pelo 

que dos autos consta, não vislumbro qualquer personalidade desviada do 

homem médio; e) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a 

causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o 

termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis . São 

comuns à espécie.f) circunstâncias do crime - relacionam-se como o 

“modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que 

influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o 

local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo 

de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da 

realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No 

caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente que faz 

com que o acusado mereça majoração da pena.g) o comportamento da 

vítima em nada contribuiu para a prática delituosa; h) as consequências do 

crime foram normais à espécie.Nestes termos, considerando as causas 

objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE, no patamar de 01 (um) ano de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.Quanto à segunda fase, não vislumbro a 
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presença de qualquer agravante, todavia, observo a presença da 

atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), no entanto 

deixo de proceder com a minoração da pena, haja vista à impossibilidade 

de minorar a reprimenda aquém do mínimo legal, ante o disposto na súmula 

231 do STJ.Não há causas de aumento e/ou diminuição de pena à serem 

observadas.Sendo assim, TORNO DEFINITIVA A PENA EM 01 (UM) ANO 

DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, fixo o dia-multa na ordem de 1/30 

do valor do salário mínimo vigente à época do fato.Fixo o regime ABERTO 

para o cumprimento inicial da pena em atenção ao disposto no art. 33, §2°, 

“c”, do Código Penal.Cabível “in casu” a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos nos moldes do art. 44, do Código Penal, 

pois, o sentenciado preenche os requisitos de concessão da 

benesse.Dessa forma, considerando os aspectos objetivos e subjetivos já 

mencionados, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE aplicada ao 

acusado, por 01 (UMA) RESTRITIVA DE DIREITO, consistente em 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE OU ENTIDADES PÚBLICAS, na 

forma e condições a ser fixadas pelo Juízo da Vara de Execução Penal. 

Registro que o descumprimento da pena restritiva de direito, acima 

aplicada, ensejará a revogação do benefício e a execução da pena 

privativa de liberdade pelo réu.DISPOSIÇÕES FINAISTransitada em julgado 

a condenação, lance-se, o nome do réu no rol dos culpados, bem como, 

expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-a, à Vara de 

Execução Penal deste Juízo.Após o trânsito em julgado, determino, ainda, 

a suspensão dos direitos políticos do condenado, 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 desta Comarca de São José dos Quatro 

Marcos-MT para as anotações pertinentes.Intimem-se as vítimas 

pessoalmente dos termos da presente sentença, nos termos do art. 201, § 

2odo 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).Deixo de fixar um mínimo indenizatório, por não haver nos 

autos elementos para tal quantificação.Intime-se o réu pessoalmente da 

sentença, nos moldes do art. 392, inciso II, do Código de Processo 

Penal.Ademais, tendo em vista que o Dr. José de Barros Neto, 

OAB/MT-8.841-B, atuou nestes autos, fixo em seu favor, o valor de 05 

(cinco) URHs, pelo trabalho desempenhado.Determino, por consequência, 

a expedição de certidão em favor do douto causídico, contendo o valor 

corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso.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.São José dos Quatro 

Marcos-MT, 01 de abril de 2015.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz 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, 01 de agosto de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62457 Nr: 144-61.2018.811.0098

 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): Joel Cabral Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOEL CABRAL PEREIRA, Rg: 12785045-0, 

Filiação: Antonio Rufino Pereira e Luzia Alves Cabral, data de nascimento: 

16/10/1976, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), trabalhador 

braçal. 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 inclusos autos de inquérito policial que, no 

dia 28/06/2013 que utilizou em floresta , sem registro da autoridade 

competente tendo cortadao árvore de reserva permanente, sem 

permissão da autoridade competente, visando desmatamento e extração 

ilegal de madeira, sendo incurso na sanções do art.39 e art.51 ambos da 

lei 9605/1998 e concurso de pessoas art.29 do Código Penal e Concurso 

material do art. 69 do Código Penal.

Despacho: PROCESSO/CÓD. Nº 62457Vistos, etc.Determino o 

cumprimento da decisão de fls.126, para que proceda-se com a citação 

via edital, para responder à acusação, por escrito, no prazo legal, nos 

termos do artigo 396-A do CPP.Decorrido in albis referido prazo, o que 

deverá ser certificado, com fulcro no art. 80 do CPP, determino o 

desmembramento do processo, formando-se novos autos em relação ao 

denunciado Joel Cabral Pereira, este último já citado por edital, bem como a 

suspensão do novo processo e do curso do prazo prescricional pelo 

período de 08 anos (súmula 415 do STJ), com fundamento no art. 366 do 

CPP.Aguarde-se no arquivo provisório, com as baixas 

necessárias.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 19 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, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 01 de agosto de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53098 Nr: 1172-40.2013.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Aparecida Pereira Rosa dos Santos, 

Sandra Aparecida Pereira Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A, Fabiana Rodrigues de Oliveira Delmondes - 

OAB:7819, Vera Lucia Novak - OAB:10886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANDRA APARECIDA PEREIRA ROSA 

DOS SANTOS, CNPJ: 16369775000179 e atualmente em local incerto e não 

sabido SANDRA APARECIDA PEREIRA ROSA, Cpf: 04837737943, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 19.181,20 - Valor 

Atualizado: R$ 19.181,20 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos nº 1172-40.2013.811.0098 – Código 

53098.Ação de ExecuçãoRequerente: Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Sudoeste.Requerido: Sandra Aparecida 

Pereira Rosa. Vistos.Defiro o requerimento formulado às f. 28.Cite-se a 

parte executada por via editalícia com o prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do artigo 246, IV, do Código de Processo Civil, com as 

advertências legais.Intime-se.Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 22 de maio 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito em Substituição Legal

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIO MARCOS DE 
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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.: 58355 Nr: 19631-27.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Pereira Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Fernandes da Silva - 

OAB:14.111, THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13.676

 PROCESSO/CÓD. Nº 58355 Vistos, etc.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, (...)tem o causídico a obrigação legal de representar os 

interesses daqueles em Juízo, sob pena de incidir em infração 

administrativa, acaso não cumpra o seu dever e nem justifique as razões 

para tanto.Desta forma, concedo nova oportunidade ao advogado do réu 

para apresentar rol de testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), 

oportunidade em que poderá juntar documentos e requerer diligências, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 422 do CPP, sob pena de ser 

oficiado à sua instituição de classe (OAB) para informar eventual desídia 

funcional.Por conseguinte, nada sendo requerido pelo advogado, desde já 

determino a expedição da aludida comunicação à OAB.Escoado o prazo 

para apresentação do rol de testemunhas, determino a intimação do 

denunciado para indicação de novo advogado para apresentá-lo ou 

declaração de impossibilidade de nomeação.Vencido o prazo para a 

apresentação da referida peça ou no caso de alegada a impossibilidade 

de nomeação de advogado, desde já fica nomeado como advogado dativo 

o Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva, OAB 22102/O, que deverá ser 

intimado para apresentar o rol de testemunhas, nos termos do art. 422 do 

CPP, salientando que os honorários advocatícios serão arbitrados por 

ocasião da prolação de sentença. Com o aporte das da peça faltante, 

voltem-me conclusos para designação da Sessão Plenária do Tribunal do 

Júri.Cumpra-se, com urgência. Cumpra-se.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.: 62365 Nr: 12874-26.2017.811.0006

 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): Danubil Novaes da Silva, TENENTE CORONEL 

DAVID DA SILVA MEZAVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 62365

 Vistos etc.

Processo sentenciado, com recurso de apelação interposto, e recebido à 

fl. 365.

 A defesa apresentou suas razões recursais.

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.

Por fim, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para apresentar suas 

contrarrazões no prazo legal, após, remetam-se os autos ao e. TJMT.

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.: 55091 Nr: 13-91.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 55091

 Vistos, etc.

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, considerando que foi informado pela SEJUDH/MT, através do 

e-mail de fl. 282, datado de 16.07.2018, que o recambiamento do acusado 

será providenciado nos próximos 30 (trinta) dias, aguarde-se referido 

prazo.

Com o recambiamento do acusado, certifique-se e intime-se a defesa para 

apresentação de resposta à acusação, no prazo legal.

Não havendo o recambiamento do réu no prazo estipulado à fl. 282, 

certifique-se e voltem-me imediatamente conclusos para deliberação, 

tendo em vista que o feito não pode aguardar indefinidamente a 

transferência do acusado.

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.: 61425 Nr: 1184-15.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Moreira Oliveira, Cleriton Braga de 

Oliveira, Evandro Junior Pires de Deus, Felipe Borges de Sá Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cunha Rodrigues 

Cruz - OAB:23268

 PROCESSO/CÓD. Nº 61425

 Vistos etc.

Processo sentenciado, com recurso de apelação interposto, recebido à fl. 

397.

 A defesa se reservou ao direito de apresentar suas razões recursais 

perante o e. TJMT.

É o relatório.

Mantenho as prisões preventivas decretadas nos autos por seus próprios 

fundamentos, salientando que as mesmas evidenciaram-se de forma 

precisa a necessidade de mantença das partes custodiadas 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 das 

prisões mantêm-se incólumes, subsistindo até o presente momento, visto 

que a situação de fato antes apurada em nada se alterou.

Por fim, remetam-se os autos ao e. TJMT uma vez que a defesa pugnou 

(fl. 399) pela apresentação de suas razões perante aquele tribunal.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 31 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 536 de 571



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 53292 Nr: 1348-19.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Pereira Lessa Dias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARQUES 

MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:20326/O, Paulo Rogério dos Santos 

Bachega - OAB:13184

 PROCESSO/CÓD Nº 53292

Vistos, etc.

Primeiramente, cumpra-se o determinado na decisão de fl.201-verso.

 Ademais, tendo em vista cota ministerial de fl.225 e certidão de fl.226, 

determino que seja expedida carta precatória no endereço ali fornecido.

Às providências.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

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.: 50965 Nr: 469-46.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guiomar Evangelista da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-A

 PROCESSO/CÓD. Nº 50965

 Vistos etc.

Volvam os autos ao Ministério Público para que justifique, 

fundamentadamente, a imprescindibilidade da oitiva das testemunhas que 

solicitou as respectivas oitivas como do Juízo.

Após, conclusos.

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.: 54014 Nr: 529-48.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aureo Marcos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Rodrigues Bessa - 

OAB:18.278, Luiz Miguel Chami Gattass - OAB:MT/4.060

 PROCESSO/CÓD. Nº 54014Vistos, etc.A réu Aureo Marcos Rodrigues 

opôs embargos de declaração em face da decisão proferida pela 

magistrada que conduzia o feito, que determinou o regular prosseguimento 

da ação à fl. 558, ao argumento de que a magistrada excepta atuou no 

processo na pendência de exceção de suspeição alegada contra si.É o 

relatório.Decido.Certificada a tempestividade à fl. 956, conheço do 

recurso, vez que adequado.No mérito, entretanto, nego provimento ao 

mesmo, uma vez que não consegui visualizar na decisão proferida a 

omissão ou contradição mencionada pela parte embargante.Os embargos 

de declaração são cabíveis em caso de obscuridade, ambiguidade, 

contradição ou omissão, a teor do que dispõe o art. 382 do Código de 

Processo Penal. In casu, a decisão foi clara ao dar prosseguimento ao 

feito porque, à época, houve perda do objeto da exceção de suspeição 

oposta em face do promotor que iniciou a ação, posteriormente designado 

para Comarca diversa.Outrossim, ainda que à época tenha sido oposta 

exceção de suspeição também em face da magistrada que jurisdicionava 

na Comarca, tem-se que, nos termos do art. 111 do CPP, as exceções 

serão processadas em autos apartados e não suspenderão, em regra, o 

andamento da ação penal, motivo pelo qual há qualquer omissão, 

ambiguidade ou contradição a ser sanada.Saliente-se, por fim, que as 

razões dos embargos confundem-se com aquelas expostas na exceção 

de suspeição objeto dos autos CI 60094, em apenso, suspeição esta que 

não foi reconhecida pela magistrada apontada como excepta, pelo que o 

incidente será remetido ao Tribunal de Justiça para apreciação.Assim, por 

não vislumbrar as hipóteses contidas no artigo 382 do Código de Processo 

Penal, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios.Tendo 

sido declarado o encerramento da instrução processual à fl. 558, 

abram-se vistas às partes para apresentação das alegações finais, no 

prazo legal, iniciando pelo Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Porto Esperidião, 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.: 54578 Nr: 1000-64.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Lopes de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 54578Vistos etc.Dou o réu por citado, 

considerando a resposta à acusação apresentada às fls. 89-99 e 

procuração de fl. 179.Certifique-se se houve o cumprimento da 

deliberação de fl. 57, parte final. A denúncia atende aos requisitos do art. 

41 do CPP, visto que contém a exposição de fatos típicos, antijurídicos e 

culpáveis, contendo as circunstância em que a suposta infração penal foi 

cometida, a qualificação do acusado, a classificação do delito e o rol de 

testemunhas, sendo certo que da narrativa fática e dos autos de inquérito 

policial se verifica a presença de indícios suficientes de autoria do delito 

imputado ao acusado.Em resposta à acusação a defesa alega inépcia da 

inicial e pleiteia a impronúncia do acusado e a desclassificação para o 

delito de lesão corporal de natureza leve.É a síntese do necessário. 

Decido.Primeiramente, para que a denúncia fosse recebida, foram 

exauridas a apreciação da presença de todas as condições necessárias 

à admissibilidade da ação penal, não se verificando, desta feita, a 

manifesta inépcia da inicial; a falta de pressupostos processuais ou 

condições para o exercício da ação penal; ou, ainda, a falta de justa 

causa para o exercício desta.(...)Assim, pelas peças defensivas, 

verifica-se que carecem de dilação probatória por se tratarem do mérito da 

ação, razão pela qual a apreciação se mostra inoportuna neste momento 

processual, haja vista o princípio da busca da verdade real e “favor rei”, e 

considerando que não se encaixam nas hipóteses de absolvição sumária 

(CPP, art. 397).Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal 

nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva 

arguida e dou regular prosseguimento ao feito.Nos termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 25/09/2018, às 13h00min.Intimem-se o acusado, seu defensor e 

o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes 

necessários para realização do ato.Mirassol D’Oeste/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.: 51958 Nr: 106-25.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY FAGUNDES SOARES, Fábio Alencar 

Dias Marangão, Everton Aparecido Gonçalves, OSVALDO DOUGLAS 

RODRIGUES DE SOUZA, CAMILA LOPES SICOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B, Manoel Alexandre Maiorquim - OAB:8278, 

Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 51958

 Vistos etc.

Fixo os honorários advocatícios, em favor do Dr. Otávio Simplício Kuhn 

OAB/MT nº 10.238, no montante de 10 (dez) URH’s, tomando em conta a 

natureza da causa e do trabalho desempenhado nos autos pelo Defensor 

ad hoc, bem como, o disposto na Resolução n. 096 de 27/07/2007, do 

Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, 

c/c artigo 4º, do Provimento n. 009/2007-CGJ.
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Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor do 

defensor dativo, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Às providências.

Porto Esperidião/MT, 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.: 8671 Nr: 12-97.2001.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Souza Brauno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 8671

Vistos, etc.

Tendo em vista que o acusado já apresentou resposta à acusação por 

meio de seu advogado às fls.119/138 e não sendo o caso de trancamento 

da ação penal nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), dou regular 

prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 09/10/2018, às 13h00min.

Intimem-se o acusado, seu Defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

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.: 31569 Nr: 1065-64.2011.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Valdecir Tecchio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 31569

 Vistos etc.

Considerando que não foi localizado, intime-se o réu por edital da 

sentença condenatório prolatada e da renúncia do seu causídico à fl. 162.

Após, a considerar a renúncia, nomeio para sua defesa o patrono Kléber 

de Souza Silva, OAB/MT 24328/MT, sendo que seus honorários hão de 

ser arbitrados ao final do processo, encerrada a fase recursal.

Intime-se referido causídico para apresentação de razões recursais e 

posteriormente o Ministério Público para contrarrazões, com posterior 

remessa dos autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

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.: 53133 Nr: 1206-15.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gino da Conceição Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de GINO DA CONCEIÇÃO VIANA pela 

ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal. 

Procedam-se as comunicações pertinentes, constantes no art. 1.453 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade, e retificações 

necessárias.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo. P. R. I. C.Porto Esperidião/MT, 31 de julho de 

2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58355 Nr: 19631-27.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Pereira Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Fernandes da Silva - 

OAB:14.111, THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13.676

 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 intimar o advogado do 

réu para apresentar rol de testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), 

oportunidade em que poderá juntar documentos e requerer diligências, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 422 do CPP, sob pena de ser 

oficiado à sua instituição de classe (OAB) para informar eventual desídia 

funcional

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58498 Nr: 823-32.2016.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A Centro do Sudoeste de Mato Grotto - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. B. Pinheiro & CIA LTDA- ME, Flávio Azarite, 

Luis Carlos Azarite, Lucas Batista Pinheiro, LUIZ CARLOS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 a parte autora, para no prazo de 10 dias, 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO 

PROCEDEU A CITAÇÃO DA EMPRESA L.B. PINHEIRO, LUCAS BATISTA 

PINHEIRO E LUIZ CARLOS PINHEIRO, TENDO EM VISTA QUE NÃO RESIDEM 

MAIS NESSA CIDADE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56462 Nr: 922-36.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Silva da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 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 PARA QUE A PARTE AUTORA SE 

MANIFESTE NO PRAZO LEGAL ACERCA DA CERTIDÃO DE FLS. 88.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 58546 Nr: 855-37.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002
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 PROCESSO/CÓD. Nº 58546

 Vistos etc.

Redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 23/10/2018, às 

13h00min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 29 de junho de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 28060 Nr: 157-75.2009.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Faustino Vespaziano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 28060

Vistos, etc.

Tendo em vista que fora informado pela secretaria deste juízo que não há 

backup das oitivas constantes no termo de fl.404, consoante certidão de 

fl.447, defiro cota ministerial de fl.445 e proceda-se conforme ali 

postulado.

Deste modo, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, 

DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 09/10/2018, às 

15h50min.

Intimem-se o acusado, seu Defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas/vítima Maria Isméria Correia, Osmar de Oliveira Magalhães, 

Orlando Maximiano da Silva, Valter Santana dos Santos e Rodrigo de Lima.

Expeça-se carta precatória para a oitiva da testemunha José Ricardo do 

Nascimento Duranti, conforme já solicitado à fl.428.

Reitere-se a devolução da missiva expedida à fl.476.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 29 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56429 Nr: 896-38.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Paulo Durante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Picoli Herrera - 

OAB:21.121-O, Rafael Herrera de Oliveira - OAB:18387

 PROCESSO/CÓD. Nº 56429

 Vistos etc.

Redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 25/09/2018, às 

15h20min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 29 de junho de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54970 Nr: 1285-57.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michele de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO VIEIRA RAMOS - 

OAB:512/A

 PROCESSO/CÓD. Nº 54970

 Vistos etc.

Considerando que a recuperanda já se encontra em liberdade na ação 

penal sob CI 59243, designo audiência de justificação para o dia 

25/09/2018, às 15h10min.

Intime-se a recuperanda, Defesa e Ministério Público.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 12 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62979 Nr: 470-21.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anésio Berthi, MERCEDES ROMA BERTHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre a certidão do Oficial de justiça, a seguir transcrita: Certifico que, em 

cumprimento a Carta Precatória deprecante Vara Única da Comarca de 

São José dos Quatro Marcos/MT, referente ao processo 

1705-74.2016.811.0039, que aguardo o recolhimento da diligência no valor 

de R$ 644,00 (seiscentos e quarenta e quatro reais) que deverão ser 

pagos através da CPD – Central de Pagamento de Diligência do TJMT, 

tendo em vista que o endereço indicado fica próximo a Comunidade 

Aproara. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62912 Nr: 435-61.2018.811.0098

 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): Aparecido Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre a certidão do Oficial de justiça, a seguir transcrita: Certifico que em 

cumprimento ao Mandado de Citação, referente ao Processo N.°: 

435-61.2018.811.0098, que aguardo até o presente momento o 

recolhimento da complementação de diligência do referido ato processual, 

pelo fato do endereço ser de zona rural e não zona urbana.

Certifico ainda que, conforme dispõe o provimento 42/2013 c/c 04/2015, 

ambos da CGJ-MT, c/c a portaria Nº. 28/2015/CA da Comarca de Porto 

Esperidião – MT, para a realização do ato processual faz-se necessário o 

recolhimento de complementação de diligência no valor de R$ 129,50 

(cento e vinte e nove reais e cinquenta centavos), devendo o mesmo ser 

verificado no site do TJMT, CPD (Central de Pagamento de Diligência), 

regulamentada pelo Provimento 7/2017 – CGJ. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 14368 Nr: 33-05.2003.811.0098

 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: Onofre Willian da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Percelino Ferreira Mendonça, Valdir Ferreira 

Mendonça, Hélio Ferreira Mendes, Ronaldo Valis Rodrigues
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Thucydides Alvares - 

OAB:4552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15679, JOSÉ MAURÍCIO JORGE DA CUNHA - 

OAB:2493/MT, Juliana Fernandes Sá - OAB:16655/MT

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre a certidão do Oficial de justiça, a seguir transcrita: Certifico que em 

cumprimento ao Mandado de Intimação, referente ao Processo N.°: 

33-05.2003.811.0098, que DEIXEI DE PROCEDER COM A VISTORIA DO 

IMOVEL supramencionado nos autos, tendo em vista que até o presente 

momento não fora recolhido o pagamento da diligência deste meirinho para 

o cumprimento do mandado.

Certifico ainda que, conforme dispõe o provimento 42/2013 c/c 04/2015, 

ambos da CGJ-MT, c/c a portaria Nº. 28/2015/CA da Comarca de Porto 

Esperidião – MT, para a realização do ato processual faz-se necessário o 

recolhimento de diligência no valor de R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito 

reais) – Serra da Graciosa –, devendo o mesmo ser verificado no site do 

TJMT, CPD (Central de Pagamento de Diligência), regulamentada pelo 

Provimento 7/2017 – CGJ. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 53839 Nr: 383-07.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Gomes Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 53839

Vistos etc.

Considerando a Portaria n. 725/2018-DGTJ/PRES, que suspendeu o 

expediente forense no dia 28/05/2018 devido à greve geral dos 

caminhoneiros, redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 25 de 

09 de 2018, às 14h00min.

Proceda-se com a devida intimação ou requisição, conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público e defesa.

Porto Esperidião/MT, 29 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57173 Nr: 1369-24.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pedro Suquerê

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 Ante o exposto, não verificando qualquer irregularidade a ser sanada ou 

necessidade de diligências, dou este processo como preparado e, 

portanto, ordeno que o pronunciado seja submetido ao julgamento pelo 

Tribunal do Júri desta Comarca, cuja sessão será designada para o dia 

04/12/2018, às 10h00min.Defiro a oitiva das testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público e Defesa, as quais deverão ser intimadas para 

comparecer à referida solenidade, em caráter de imprescindibilidade. 

Quanto aos pedidos formulados pelo Parquet, defiro o item “3”, afim de que 

a arma branca utilizada na prática do crime seja colocada à disposição 

dos jurados em plenário.Intimem-se o acusado, seu defensor e o Ministério 

Público.Expeça-se o necessário, concretizando as medidas preparatórias 

e necessárias para a profícua realização do ato (v.g., aquisição de 

alimentos, requisição de força policial, etc.).Cumpra-se.Porto 

Esperidião/MT, 29 de junho de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57528 Nr: 144-32.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Roberto Marques, Juliano Marques Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 57528

Vistos etc.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, visto que contém a 

exposição de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, contendo as 

circunstâncias em que a suposta infração penal foi cometida, a 

qualificação dos acusados, a classificação do delito e o rol de 

testemunhas, sendo certo que da narrativa fática e dos autos de inquérito 

policial se verifica a presença de indícios suficientes de autoria do delito 

imputado ao acusado.

Em resposta à acusação a defesa alega ilegitimidade ativa ad causam do 

Ministério Público para questionar honorários advocatícios.

É a síntese do necessário. Decido.

Descabida a preliminar levantada na resposta à acusação, visto que o 

Ministério Público, ao propor a presente denúncia, alega fato criminoso 

praticado pelos réus, previsto no art. 102 da Lei n10.741/2003, crime 

apurado mediante ação penal pública incondicionada, de titularidade 

exclusiva do Ministério Público.

Assim, rejeito a preliminar levantada.

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva arguida e dou 

regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 09/10/2018, às 15h00min.

Intimem-se o acusado, seu defensor e o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

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.: 11171 Nr: 1061-66.2007.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delsuc Davi, Florismar Luiz Borges, Onofre 

Faustino de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aitana Silva Silverio - 

OAB:19.734, Eduardo Santos de Paula - OAB:20135, Roozevelt Inácio 

Mamedes junior - OAB:19.735/MT

 3. Caso surja, durante a instrução criminal, circunstâncias de fato ou de 

direito que levem à improcedência, total ou parcial, da pretensão punitiva 

estatal, deverá o juiz, ao sentenciar, levar em consideração tais 

circunstâncias, utilizando-se, entretanto, de fundamentação diversa 

daquela relativa à inadmissibilidade da exordial acusatória.4. Isso porque, 

ao proferir decisão positiva de admissibilidade da denúncia e atestar a 

existência das condições da ação e dos pressupostos processuais 

positivos, o magistrado ultrapassa uma fase processual, surgindo, a partir 

daí, não mais um juízo sobre a viabilidade da denúncia, mas sim um juízo 

de mérito, ensejando a prolação de sentença condenatória ou absolutória, 

conforme o caso, sendo aplicável a teoria da asserção.5. Recurso 

especial improvido.(REsp 1354838/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 

02/04/2013, DJe 05/04/2013 – destacou-se)Por fim, ainda que reconhecida 

a ausência de justa causa para o primeiro fato criminoso narrado na 

denúncia (tentativas de homicídio), remanescem os indícios do segundo 

crime narrado (associação criminosa armada), a qual sequer foi refutada 

na resposta à acusação.Em face do exposto, dou regular andamento ao 

feito, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 

0 9 / 1 0 / 2 0 1 8 ,  à s  1 3 h 3 0 m i n . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 31 de julho de 

2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 51194 Nr: 695-51.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodolfo de Souza Machado Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Palma Dias - 

OAB:3523-A

 PROCESSO/CÓD. Nº 51194

 Vistos etc.

Quanto aos requerimentos ministeriais de fls. 212-213, indefiro o pleito de 

item “1”, visto que o descumprimento em tela enseja a revogação do 

benefício da suspensão condicional do processo, não importando em 

crime de desobediência.

Defiro os itens “2” e “3”, para fins de que sejam expedidos ofícios à SEMA, 

IBAMA e Secretaria do Meio Ambiente.

Quanto ao item “4”, determino que se intime o réu para que apresente 

justificativa do descumprimento da condição “3” da cota de fl. 161, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação do benefício da 

suspensão condicional do processo.

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.: 52008 Nr: 154-81.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Reinaldo da Silva Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 52008

 Vistos etc.

Tendo em vista a Portaria nº 841/2018-PRES., a qual determinou ponto 

facultativo na data da audiência outrora aprazada (02.07.2018) devido ao 

jogo da Seleção Brasileira de Futebol, na Copa do Mundo, pelas oitavas de 

finais, redesigno a referida solenidade para o dia _09/10/2018, às 

15h35min.

Ademais, consigne-se que o acusado deverá comparecer à audiência 

acompanhado de advogado, bem como trazer suas testemunhas, até o 

máximo de 03 (três), ou apresentar requerimento para intimação, no 

mínimo 05 (cinco) dias antes da realização da audiência.

Ao intimar o acusado deverá o meirinho indagá-lo se este possui 

condições financeiras para constituir advogado. Em caso negativo, deverá 

informá-lo de que será acompanhado por advogado nomeado para o ato 

ante a ausência de defensor público na comarca.

Intimem-se o acusado, as testemunhas, bem como dê ciência à defesa e 

ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo os demais expedientes necessários para realização 

do ato.

Porto Esperidião/MT, 28 de junho de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55545 Nr: 673-37.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GRM, JGOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de redesignação de audiência de tentativa de conciliação 

(REF 25).

Intime-se a parte autora para apresentar endereço atualizado da 

requerida, no prazo imprescindível de 05 dias.

Ressalto que somente é cabível a citação ficta (por edital), mediante a 

constatação concreta da impossibilidade de localização da parte ré, 

devendo a parte autora comprovar o esgotamento dos meios de 

localização e efetivação da citação pessoal da requerida.

Com a vinda, intime-se a ré (conforme endereço atualizado) para 

comparecer em audiência, que se realizará em data designada pelo setor 

de conciliação.

Cumpra-se, impulsionando o feito adequadamente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49222 Nr: 2188-44.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SSDS, MVVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da r. sentença proferida.

Intime-se a parte autora para eventual requerimento (art. 513, CPC).

Nada sendo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59437 Nr: 2435-88.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francinaldo da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 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 31 

de agosto de 2018, às 13h (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
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 Cod. Proc.: 45050 Nr: 2876-40.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON BRITO TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL MESSIAS SANTOS - 

OAB:29806

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar o Denunciado, através de seu advogado, via DJE, para que 

apresente Contrarrazões ao Recurso interposto pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42025 Nr: 1568-66.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ASSUNÇÃO FRANCO

 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.

 Designo audiência de instrução para o dia 24 de agosto de 2018, às 

15h45 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogados.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60599 Nr: 2911-29.2018.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES LUIZ HEEMANN, Darci Heemann, LIEDA 

TERESINHA HEEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Pirani, EDUALICE VASCONCELOS 

PIRANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS CATALANI PIRANI - 

OAB:358958

 Vistos.

Antes de analisar a resposta aos embargos à execução apresentados 

(REF 8), cumprir despacho de REF 10 (intimação da parte embargada 

acerca dos embargos de declaração opostos - REF 7 - que pretende a 

atribuição do efeito suspensivo), com fundamento no art. 9 do CPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13854 Nr: 981-59.2007.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NDAS, IAdS, AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marluy Dias Ferreira - 

OAB:20453/GO

 Vistos.

Secretaria: Atentar quanto à regularização da prioridade do feito, 

classificando-o em seu devido grau de urgência (ex: criança e 

adolescente, urgente outros motivos etc)

Considerando-se a data da informação prestada pela genitora da menor 

(há quase 08 meses), de que o executado não vem efetuando o 

pagamento das prestações alimentares, deixo, por ora, de decretar a 

prisão civil do alimentante.

Intime-se pessoalmente a parte exequente para informar se o executado 

continua inadimplente com os alimentos fixados.

Com a resposta, tornem conclusos para deliberação.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50797 Nr: 2964-44.2017.811.0080

 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: JANIELLY BATISTA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para DECLARAR 

inexistente a relação jurídica noticiada nos autos entre as partes, bem 

como CONDENAR a parte requerida no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) à parte autora, a título de indenização pelos danos morais 

suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o 

efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, 

CONFIRMANDO a liminar anteriormente concedida e CONVOLANDO-A em 

definitiva.Diante da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil.P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45092 Nr: 272-72.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Dias Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 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 18h05 (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 Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59936 Nr: 2625-51.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDIS E OSTROSKI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO LUIZ KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 
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Civil.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33453 Nr: 694-52.2014.811.0080

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2014, ou seja, 

há quase 04 anos, e não há sequer citação, tenho para mim que o 

prosseguimento do feito se afigura impossível.

Isso porque a citação é pressuposto processual indispensável para o 

regular trâmite do feito.

Ressalta-se a inércia da parte autora em diligenciar o endereço correto do 

requerido ou requerimento de citação editalícia pelo esgotamento dos 

meios necessários de localização, ocasionando estatística negativa para a 

Comarca de Querência - MT, protelando um feito que sequer iniciou (não 

há processo sem citação).

 Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC.

Sem custas.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60599 Nr: 2911-29.2018.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES LUIZ HEEMANN, Darci Heemann, LIEDA 

TERESINHA HEEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Pirani, EDUALICE VASCONCELOS 

PIRANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS CATALANI PIRANI - 

OAB:358958

 Vistos.

SECRETARIA: CADASTRAR ADVOGADOS DO POLO PASSIVO E 

PUBLICAR VIA DJE

REF 07: Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se 

a parte embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 

1.023 do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35716 Nr: 452-59.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORDAIR RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Vistos.

 Designo audiência de instrução para o dia 24 de agosto de 2018, às 

14h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogados.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49852 Nr: 2419-71.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Plinio Botura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 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 17h40 (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.: 45093 Nr: 273-57.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO GOMES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18.587/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).
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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 17h (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 Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40888 Nr: 894-88.2016.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valério Fernandes dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Corina Pissato - OAB:

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Nos casos em que o recorrente é 

assistido por Curador Especial, a exigibilidade do pagamento das custas 

recursais e dos honorários advocatícios fica suspensa, uma vez que o 

mesmo encontra-se sob o pálio da justiça gratuita.cTraslade-se cópia à 

ação de execução dependente.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42640 Nr: 1858-81.2016.811.0080

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HIDROSOLO COMÉRCIO E DISTRIBUÍDORA DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Reinoldo Wentz, Prefeitura Municipal de 

Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16791/MT, Natacha Grabrielle Dias de Carvalho - 

OAB:MT/16.295

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido para DENEGAR A 

SEGURANÇA vindicada na inicial, e o faço com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Ciência ao 

Ministério Público. Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição 

Estadual de Mato Grosso). Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/09.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14388 Nr: 355-06.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAS, NERLIANE ALVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONISON DA SILVA FIGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A superveniência da maioridade civil, no decorrer do processo de 

execução de alimentos, não induz necessariamente à perda do objeto da 

lide, mormente com relação à verba alimentar devida antes do implemento 

dessa condição.

Desta forma, considerando-se as tentativas inexitosas de satisfação do 

crédito alimentar, bem como o trâmite processual de mais de 12 anos, 

intime-se o alimentado, pessoalmente, a fim de manifestar se ainda possui 

interesse no presente feito executivo.

Em caso positivo, indicar bens passíveis de satisfação do crédito.

Com a vinda, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15356 Nr: 1320-81.2008.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estevão Rafael Bolles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 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 03 

de dezembro de 2018, às 17h10 (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.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31255 Nr: 1347-28.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilso Soares Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISVALDO DIAS DO NASCIMENTO, Wagner 

Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017– CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, através de seu advogado(a), 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.60/64, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais 

e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte 

requerentre 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/CNPF do pagante. Clicar no item 

“custas” incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor 
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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.: 31360 Nr: 1478-03.2012.811.0079

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE AGRO PECUARIA SÃO CARLOS LTDA, 

CARLOS BERNARDO FACCHINA NUNES, VIRIATO FERNANDES NUNES 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MARIA MANCOSSO BAPTISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:9981-B/MT, RENATO MORABITO - OAB:127.561/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Maria Mancoso 

Baptista - OAB:3560-B

 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$ 50.783,30 (Cinquenta mil setecentos e oitenta e três reais e 

trinta centavos), a que foi condenado nos termos da r.sentença de 

fls.122/123, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais 

e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF/CNPJ da parte 

requerentre 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$ 31.519,48 

(Trinta e um mil e quinhentos e dezenove reais e quarenta e oito 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 19.263,82 

(Dezenove mil duzentos e sessenta e três reais e oitenta e dois 

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/CNPF 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.: 19676 Nr: 998-93.2010.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA MORAL LOPES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 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$ 547,64 (Quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e 

quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r.sentença de 

fls.48/49, 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$ 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.: 30358 Nr: 261-22.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS LEMES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASCOM HOME TELEMARKETING LDTA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT, MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - OAB:11116/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia Rodrigues da Silva - 

OAB:OAB/SP 127.858

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017– CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, através de seu advogado(a), 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.75/78, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais 

e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte 

requerida 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/CNPF 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.: 32856 Nr: 1310-64.2013.811.0079

 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: Milton Gianluppi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Patrícia Fernandes de Oliveira Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMILIO MONTEIRO DE 

MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Antonio Borges - 

OAB:22.280

 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$ 92,04 (Noventa e dois reais e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r.sentença de fls.30/31 verso, sob pena de que 

o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição do nome e CPF da parte requerentre 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$ 92,04 (Noventa 

e dois reais e quatro centavos), para recolhimento da guia de custas.

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/CNPF 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
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53058 Nr: 217-90.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GOMES FERREIRA, Pedro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Luiz Pereira 

Gonzales - OAB:34.937 PR, PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - 

OAB:2311/MT, Sebastião Carlos Toledo - OAB:13.217 OAB/MT, 

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - OAB:18969

 Impulsiono o presente feito para intimar os patronos dos réus da decisão 

judicial de ref. 165, que designou audiência de instrução para o dia 22 de 

agosto de 2018, às 16:30 horas (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53053 Nr: 212-68.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SOUZA ANDRADES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Impulsiono o feito para intimar o patrono do réu da decisão judicial de ref. 

122, que designou audiência de instrução para o dia 22 de agosto de 

2018, às 13:30 horas (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49894 Nr: 2533-13.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 Impulsiono o presente feito para intimar o patrono do réu da decisão 

judicial de ref. 153

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20785 Nr: 412-22.2011.811.0079

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA DE PAIVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12.124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:MT0011784O, WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA - 

OAB:OAB-MT 19263

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017– CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, através de seu advogado(a), 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.133, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte 

requerentre 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/CNPF 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.: 31296 Nr: 1396-69.2012.811.0079

 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: MARCOS ANTONIO BENKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comando Geral da Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso, DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017– CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte impetrante, através de seu advogado(a), 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.95/97, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais 

e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte 

requerentre 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/CNPF 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.: 31361 Nr: 1479-85.2012.811.0079

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE AGRICOLA SANTA ADELIA S/S, VIRIATO 

FERNANDES NUNES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MARIA MANCOSSO BAPTISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:9981-B/MT, RENATO MORABITO - OAB:127.561/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017– CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, através de seu advogado(a), para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 49.846,06 (Quarenta e nove mil oitocentos e quarenta e 

seis reais e seis centavos), a que foi condenado nos termos da 

r.sentença de fls.228/229, sob pena de que o não recolhimento das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e 

CPF da parte requerentre 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$ 30.979,09 

(Trinta mil novecentos e setenta e nove reais e nove centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 18.866,87 (Dezoito mil oitocentos e 

sessenta e seis reais e sessenta e sete 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 
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número único do processo e o CPF/CNPF 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.: 32992 Nr: 1446-61.2013.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF - Administradora de Consórcios Nacional Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.A. de Lima Trindade - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Tagliaferro Lopes - 

OAB:SP/ 208.972, Thomaz Henrique Rodrigues de Carvalho - 

OAB:MT/ 14.808 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017– CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, através de seu advogado(a), para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 808,57 (Oitocentos e oito reais e cinquenta e sete 

centavos), a que foi condenado nos termos da r.sentença de fls.76, sob 

pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte requerentre 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$ 395,17 (Trezentos e noventa e cinco reais e 

dezessete 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/CNPF 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.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54072 Nr: 2431-38.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Mendes de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “(...) Isso posto, diante das razões expendidas na petição inicial, os 

documentos que a acompanham e a prova de que incorreu em mora da 

parte adversa, DEFIRO a LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, nos termos 

do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, com as alterações da Lei n. 

10.931/2004 e Lei n. 13.043, de 2014, publicada no DOU de 14.11.2014, 

devendo ser nomeado depositário indicado pela parte requerente(...). 

Após realização da diligência, certifique-se e ENCAMINHE-SE os 

presentes autos na Vara Única da Comarca de Araputanga/MT para 

juntada ao processo nº 0002351-87.2016.8.11.0038, procedendo com as 

baixas necessárias e homenagens de estilo.CUMPRA-SE.AS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40245 Nr: 916-36.2016.811.0052

 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 Rio Branco/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Milanézi, Neilson Custódio de Farias, 

Neuza Maria de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO os pedidos, mantendo no polo passivo da presente ação os 

requeridos Antonio Milanezi e Neuza Maria de Souza Silva, bem como 

mantenho a indisponibilidade dos bens, como forma de garantir o 

ressarcimento ao erário público numa eventual condenação.No mais, uma 

vez que pelas justificativas apresentadas não ficou evidenciada a 

inexistência do ato de improbidade e, por não ser caso de improcedência 

da ação ou inadequação da via eleita, RECEBO a PETIÇÃO INICIAL e, nos 

termos do artigo 17, § 9º, da Lei 8.429/1992, DETERMINO:1)CITAÇÃO dos 

requeridos para apresentar contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, dispensada a designação de audiência de conciliação, por ser 

vedada a transação acordo ou conciliação nas ações de Improbidade 

Administrativa (artigo 17, § 1º da LIA).2)Apresentadas as respostas, 

INTIME-SE a parte autora para IMPUGNAR as contestações, NO PRAZO DE 

30 (TRINTA) DIAS, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme dispõe o artigo 183, § 1º, 

do CPC. 3)Transcorridos os prazos acima, VISTA ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO.4)Após, CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 5863 Nr: 250-21.2005.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Severino Machado, Neuza Benedita Toro 

Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurival Dias Pedroso - 

OAB:13254, Eduardo Pimenta de Farias - OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT - 13.842-A

 Código: 5863

Vistos etc.,

Trata-se de pedido de cancelamento da penhora sobre o Sítio Sonho Azul, 

matrícula n. 959.

À fl. 180, foi determinada a expedição de ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca para que procedesse o cancelamento da penhora 

do referido bem.

Em resposta (fl.183), o Oficial Registral informa que não foi localizado 

nenhum registro/averbação de penhora incidente sobre o imóvel objeto da 

matrícula n. 959, havendo apenas averbações de hipotecas.

Instado a se manifestar, a parte Embargante requer a expedição de 

mandado ao Cartório de Registro e Imóveis para determinar o 

cancelamento da hipoteca e não o cancelamento da penhora.

É O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

Consta na petição inicial dos Embargos à Execução o seguinte pedido: 

Decretação da nulidade da penhora efetivada sobre a micro-propriedade 

por ser esta impenhorável, pelo excesso de execução e tendo em vista os 

certificados do Tesouro Nacional sob a guarda do próprio embargado, que 

transformados em dinheiro, equivalem há mais de três vezes o valor das 

Cédulas em Execução (...).

Verifica-se, portanto, que o objeto dos Embargos visava a nulidade da 

Execução e da penhora e não quanto a hipoteca sobre o referido bem.

Por todo exposto, INDEFIRO o pedido, uma vez que este e estranho ao 

objeto apreciado e decidido nos autos.

INTIME-SE.

Após, ARQUIVE-SE os autos com as devidas anotações.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco/MT, 30 de julho de 2018.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30187 Nr: 19-47.2012.811.0052

 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: Amelia Rosa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente do desarquivamento destes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33528 Nr: 486-55.2014.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanei Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31151 Nr: 1012-90.2012.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Autos: 1012-90.2012.811.0052 – Código: 31151

Vistos, etc..

Em detida análise, assevero que o presente feito se encontra em fase de 

prolatação de sentença, porém, possui armas/munições apreendidas, as 

quais se encontram em depósito judicial neste Juízo.

 A respeito da situação, visando a drástica redução da quantidade de 

armamento armazenado pelo Poder Judiciário, o CNJ publicou a Resolução 

nº 134/2011, e com a finalidade de regulamentar a referida, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a Corregedoria-Geral da 

Justiça editou o Provimento nº 05/2017 – CGJ.

 Desta forma, foi recomendado aos Magistrados que se abstenham de 

manter armamento nas dependências do fórum, conforme dispõe o art. 5º 

da Resolução 134/11-CNJ citada:

 Art. 5º - as armas de fogo e munições já depositadas em juízo, como 

objeto de processo-crime em andamento, fase de execução penal ou 

arquivados, deverão, no prazo de cento e oitenta dias, ser encaminhadas 

ao Comando do Exército para os devidos fins, salvo se sua manutenção 

for justificada por despacho fundamentado (destaque acrescido).

Assim sendo, POSTERGO a prolatação da sentença e DETERMINO que 

sejam intimadas as partes sobre o resultado do laudo pericial acostado 

aos autos às fls. 42/55 e que se proceda com a eventual notificação do 

proprietário de boa fé, caso houver, no prazo de 05 (CINCO) DIAS, para 

manifestação quanto ao interesse de rest i tu ição dos 

armamentos/munições, nos termos do art. 1º da Resolução 134/11-CNJ.

 De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Rio Branco/MT, 01 de agosto de 2018.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 3931 Nr: 47-93.2004.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ionice Cãndida de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Chaves Lira - OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Código: 3931

 Vistos etc.,

Trata-se de cumprimento de sentença de fls. 322/325, em que o advogado 

Milton Chaves Lima, ora exequente, ingresse contra o Município de 

Lambari D’Oeste/MT.

À fl. 327, foi indeferida a petição pelo juiz à época, por considerar o 

pedido de fls. 322/325 idêntico ao de fl. 318, já apreciado.

O cumprimento de sentença de sentença de fls. 257/317 teve o seu 

deslinde, sendo julgado os Embargos à Execução e expedido o 

competente Precatório Requisitório.

Em petição de fl. 354, o Advogado Milton Chaves Lira informa que os 

honorários advocatícios não constam no ofício requisitório expedido às fls. 

348/349.

É O RELATÓRO NECESSÁRIO.

Analisando os autos, verifico que a petição de fls. 322/325 foi indeferida 

de forma equivocada, uma vez que o objeto do cumprimento de sentença 

de fls. 257/317 é diverso do cumprimento de sentença de fls. 322/325. 

Está executa apenas a parcela referente aos honorários enquanto aquela 

executa apenas o valor principal.

Por todo exposto, REVOGO a decisão de fl. 318 e determino o 

prosseguimento do cumprimento de sentença de fls. 322/325 e determino:

1. A INTIMAÇÃO da Fazenda Pública, na pessoa do 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 CPC.

2. Se apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, e em respeito aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, INTIME-SE a parte 

EXEQUENTE para que no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, querendo, 

manifeste-se acerca da impugnação apresentada, com fundamento no 

artigo 10 do CPC.

3. Caso não seja apresentada impugnação ou haja concordância com o 

cálculo apresentado, voltem-me CONCLUSOS para fins de homologação 

do cálculo apresentado e expedição do respectivo precatório/requisição 

de pequeno valor.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Rio Branco-MT, 30 de julho de 2018.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11180 Nr: 508-89.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Enco - Engenharia e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caarlos Rezende - 

OAB:OAB/MT 9.059, Daniele I S Cavallari Resende - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Código: 11180

Vistos etc.,

Trata-se de cumprimento de sentença contra o Município de Rio 

Branco/MT.

Devidamente intimada para, querente, apresentar impugnação, a parte 

executada apenas pugnou que o crédito da parte exequente seja pago por 

meio de Precatório, com fundamento na Lei Municipal n° 726/2017.

Considerando a concordância das partes em relação aos cálculos 

apresentados pela exequente, JULGO PROCEDENTE o pedido, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo 

Civil, homologando os cálculos de fls. 247/248 e 250/v° e 251.

Nos termos do artigo 914 e 914 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação das partes 

acerca do trânsito em julgado.
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EXPEÇA-SE, por intermédio do Presidente do Tribunal competente, 

precatória em favor da parte exequente, observando-se o disposto no 

artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I do CPC).

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco/MT, 30 de julho de 2018.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32787 Nr: 1241-16.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-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 ré acerca do cálculo de pena de folhas 733.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54000 Nr: 2384-64.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Zechetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº 2384-64.2018.811.0052 – Código 54000

Vistos etc.,

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de MICHEL ZECHETTO, por, 

preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do 

Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.

Assim, considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que 

o procedimento será o comum e o rito, o sumário.

Proceda-se com a CITAÇÃO do acusado, para responder à denúncia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na 

resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de cinco, qualificando-se 

e requerendo sua intimação, quando necessário.

Os acusados deverão ser advertidos que, transcorrido o prazo acima, 

será decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que 

não serão ouvidos no processo, bem como não serão intimados de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não forem encontrados para intimações.

No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do ato de 

ofício, se os réus possuem condições financeiras de se defenderem no 

processo.

 DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33084 Nr: 100-25.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Tetzlaff Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT - S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 Código 33084

Vistos, etc.,

INTIME-SE a parte embargada para, querendo, manifeste-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos, conforme dispõe o art. 1.022, § 

2°, CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco/MT, 30 de julho de 2018.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33525 Nr: 483-03.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Luz de Medeiros Jacinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Wilson Barroso, Cooperativa Agrícola de 

Produção de Cana de Rio Branco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Ferreira Freitas - 

OAB:121.567/SP, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A, 

THAMÉYA LOURENÇO BARBOSA SILVA - OAB:0

 Vistos etc.,

Proceda a anotação dos novos patronos da parte requerida.

Após, certifique-se acerca do trânsito em julgado da sentença.

 Uma vez certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes 

autos com as anotações devidas, conforme já determinado na sentença.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40469 Nr: 1069-69.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon José Pires Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo n° 1069-69.2016.811.0052 – Código 40469

Vistos, etc..

Em detida análise, DEFIRO a cota Ministerial de ref. 59, pelo que 

DETERMINO a intimação da defesa para se manifestar sobre a inquirição 

da vítima John Carlos Silva Victor.

 Após, CONCLUSOS para deliberação ou encerramento da instrução 

processual.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 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 nº 42961

Vistos, etc..

Apresentada a respostas à acusação (ref. 20), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 29 

DE AGOSTO DE 2018, ÀS 08H00MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.
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ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

OFICIE-SE ao diretor da Cadeia Pública local, dando ciência da audiência 

designada neste juízo, para que conduza o recuperando à aludida 

solenidade.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50129 Nr: 318-14.2018.811.0052

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Rio Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilson Rosa Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº. 318-14.2018.811.0052 – Código: 50129

Vistos, etc.

Dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para se manifestar quanto ao 

arquivamento do presente.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37747 Nr: 1033-61.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dawison Neilson de Faria Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº 1033-61.2015.811.0052 – Código 37747

 Vistos, etc.

Em detida análise, considerando que houve o remembramento destes 

autos ao feito principal (código 37444) e que todas as diligencias já foram 

determinadas e cumpridas, DEFIRO “in totum” a cota ministerial de ref. 154, 

pelo que DETERMINO o ARQUIVAMENTO deste processo, com as 

anotações e baixas de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41030 Nr: 1378-90.2016.811.0052

 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: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Processo nº 1378-90.2016.811.0052 – Código 41030

Vistos, etc..

Tendo em vista a sentença que extinguiu o processo, CANCELO a 

audiência redesignada (refs. 143 e 144) e DETERMINO o cumprimento 

integral do que foi decidido à ref. 133.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000143-37.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO EJZENBAUM OAB - SP0206365A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável à parte recorrente. DEFIRO o pedido de 

JUSTIÇA GRATUITA. Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. Apresentadas as 

contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os 

autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. Rio 

Branco, 14 de julho de 2018. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-32.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO RAMOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000057-32.2018.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: CLODOALDO RAMOS DO 

NASCIMENTO Parte Requerida: OI S/A Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. RIO 

BRANCO/MT, 2 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: 8010064-32.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LOPES MORAIS (REQUERENTE)

JOSE LUIZ LEMOS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO)

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO IKEDA CASTRILLON FERNANDEZ (REQUERIDO)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010064-32.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

100,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Requerente: JOSE LUIZ 

LEMOS MORAIS, ELISANGELA LOPES MORAIS Parte Requerido: 

ROBERTO IKEDA CASTRILLON FERNANDEZ, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA Senhor(a): REQUERIDO: LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO 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: 13/09/2018 Hora: 08:00 , no endereço 

ao final indicado. Despacho/Decisão: RIO BRANCO, 2 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, 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: 8010064-32.2016.8.11.0052
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Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LOPES MORAIS (REQUERENTE)

JOSE LUIZ LEMOS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO OAB - MT0013290S (ADVOGADO)

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO IKEDA CASTRILLON FERNANDEZ (REQUERIDO)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 2 de agosto de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO BARROSO VIARO 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: 13/09/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 8010064-32.2016.8.11.0052; 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: 8010211-58.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ALVES DE SOUZA 01627302174 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA MENDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos etc., De acordo com o artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95, não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Desse 

modo, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Autorizo a devolução dos 

documentos ao autor. Expeça-se certidão de crédito, a ser retirada pela 

parte exequente no prazo de 10(dez) dias da intimação. Sem custas e 

honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. Ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-25.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADIEL GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN PATRIK LEMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., Tendo em vista a certidão no evento 15349328, em que 

esclarece que a intimação do advogado da parte requerida se deu por 

sistema e não por Diário da Justiça Eletrônico – DJE, declaro nula a 

certidão de trânsito em julgado da sentença e DETERMINO que se proceda 

nova intimação das partes, por meio do DJE da sentença proferida. Após, 

certifique-se a tempestividade do recurso interposto. Cumpra-se. As 

providências

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-16.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS AMARANTE FERREIRA (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)

 

Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Depreende-se dos autos que a parte autora, 

devidamente intimada, não compareceu à audiência nem apresentou 

justificativa, razão pela qual deve ser declarada sua contumácia, 

extinguindo-se o processo, com condenação ao pagamento das custas, 

na forma do art. 51, I, da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas. P.R.I. Transitada em julgado, intime-se a parte 

autora para pagamento das custas, no prazo legal, e não o fazendo, 

expeça-se certidão para cobrança pelo FUNAJURIS, arquivando-se o 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000065-43.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PIMONT POSSAS OAB - MG0099149A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000065-43.2017.8.11.0052 Valor causa: R$ 

5.444,91 Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Exequente: AUTO 

POSTO SANTIAGO LTDA - EPP Parte Executada: TABOCAS 

PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA Senhor(a): TABOCAS 

PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA 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: anexa RIO 

BRANCO/MT, 2 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010015-88.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

REGINEY MELO DE ANDRADE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (EXECUTADO)

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO)

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010015-88.2016.8.11.0052 Valor causa: R$ 

23.132,00 Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Exequente: REGINEY 

MELO DE ANDRADE - ME Parte Executada: VIVO S.A. e M. SABATINI 

FILHO & CIA LTDA - ME Senhor(a): M. SABATINI FILHO & CIA LTDA - ME. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do valor do débito 
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(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: Anexa RIO BRANCO/MT, 2 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: 8010411-65.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MAGACI SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

ALVARÁ para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, SE NECESSÁRIO. Após, ao arquivo, com baixa. (Assinado 

digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010182-08.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LOPES PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERTRUDES TOMAZELI FERRARI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OAB - MG40343 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010182-08.2016.8.11.0052 Valor causa: R$ 

24.802,66 Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Exequente: GILMAR 

LOPES PINHEIRO Parte Executada: GERTRUDES TOMAZELI FERRARI 

Senhor(a): GERTRUDES TOMAZELI FERRARI 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: Anexa RIO 

BRANCO/MT, 2 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: 1000135-60.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT21786/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000135-60.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 

19.647,67; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte REQUERENTE: 

SILVANA PEREIRA DOS SANTOS Parte REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE 

S/A Senhor(a): REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A 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: 

13/09/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final indicado. 

Despacho/Decisão: anexa RIO BRANCO, 2 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(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: 1000135-60.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT21786/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 2 de agosto de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

JUNIOR 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: 13/09/2018 Hora: 08:30 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000135-60.2017.8.11.0052; 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.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69013 Nr: 2289-65.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enevail Gonçalo da Silva, Adão Agostinho de 

Almeida, Arilson Marcos de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de Andrade 

- OAB:6730/0, GIOVANNA MARIELLY DA SILVA SANTOS - DEFENSORA 

PUBLICA - OAB:6963/O, Nadja Bairros Martins - OAB:21491-0, 

ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR - OAB:18049/O

 Certifico que não consta nos autos alegaçoes finais dos reus Adão 

Agostinho de Almeida e Enevail Gonçalo da Silva, razão pelo qual intimo os 

seus procuradores para apresentar as suas alegaçoes finais no prazo de 

05 (cinco) dias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 552 de 571



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55666 Nr: 614-38.2014.811.0032

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amielly Carmo da Silva, Valentino Carmo da 

Silva, Roberta Margarida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ricardo da Silva 

Campos - OAB:7438, Cássio Felipe Mioto - OAB:OAB/MT 7252

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligências no valor de R$ 10,50 

(dez reais e cinquenta centavos), ou oferecere meios legais, para ao 

cumprimento do mandado no Bairro Nossa Senhora Aparecida, a ser ser 

recolhido através de Guia de Diligências, nos termos do provimento 

07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25564 Nr: 519-47.2010.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Vieira dos Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

219,00(Duzentos e dezenove reais), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Zona Rural - Planfora, a ser ser recolhido através de 

Guia de Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual 

pode ser retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou 

diretamente da tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e 

preencher as lacunas com o numero único do processo e pesquisar e 

sempre marcar horário especial e seguir as listagens do sistema ou caso 

não consiga entrar em contato na Secretaria da Vara Única desta 

Comarca para esclarecimento e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50065 Nr: 2000-11.2011.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Domingos de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Certifico em atenção ao despacho de fl. 127, que a decisão não foi 

cumprida, assim como os itens 1,2 e 3 do referido despacho, tendo em 

vista a manifestação do réu em recorrer da sentença (fls. 117/118). 

Certifico ainda, que o advogado do réu deixou decorrer o prazo sem 

apresentar recurso (fls. 120/126). Nos termos do Provimento 56/2007 da 

CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de remessa a conclusão, para 

deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70004 Nr: 2719-17.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A8 COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 

LTDA ME, Gleice Kelli de Campos Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:19263/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejair Roberto Liu Junior - 

Procurador Municipal - OAB:

 Certifico que a contestação de ref:43, 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.: 66263 Nr: 958-48.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVELINA LIDIA DE S- - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo eletrônico n.º 958-48.2016.811.0032

Código n.º 66263

Vara Única

BLOQUEIO/ PENHORA ONLINE

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de penhora de bens da executada JOVELINA LIDIA DE 

S--ME, passíveis de restrição judicial via BACENJUD e, sucessivamente, 

através do RENAJUD.

Incialmente, tendo em vista a ordem preferencial para a realização de 

penhora que estatui o artigo 835 do novo CPC, imperiosa a observação da 

referida ordem.

Desta feita, DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, no montante 

solicitado, e nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados 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 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, ou sendo 

estes em valores insuficientes para o cumprimento integral da execução, 

desde já DEFIRO o pedido de consulta através do sistema RENAJUD, 

realizando-se restrição em eventuais veículos existentes em nome do(a) 

executado(a).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 74944 Nr: 2326-58.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALEXANDRINO SIQUEIRA, Antonio 

Alexandrino Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 BLOQUEIO/ PENHORA ONLINE

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de penhora de bens do executado ANTONIO 

ALEXANDRINO SIQUEIRA, passíveis de restrição judicial via BACENJUD e, 

sucessivamente, realização de buscas através do RENAJUD.
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Incialmente, tendo em vista a ordem preferencial para a realização de 

penhora que estatui o artigo 835 do novo CPC, imperiosa a observação da 

referida ordem.

Desta feita, DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, no montante 

solicitado, e nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados 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 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, ou sendo 

estes em valores insuficientes para o cumprimento integral da execução, 

desde já DEFIRO o pedido de consulta através do sistema RENAJUD, 

realizando-se restrição em eventuais veículos existentes em nome do(s) 

executado(s).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70222 Nr: 2791-04.2016.811.0032

 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): Amilson Cláudio Neponoceno - ME, Amilson 

Claudio Neponoceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo eletrônico n.º 2741-04.2016.811.0032

Código n.º 70222

Vara Única

BLOQUEIO/ PENHORA ONLINE

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de penhora de bens dos executados AMILSON 

CLAUDIO NEPONOCENO E AMILSON CLAUDIO NEPONOCENO-ME, 

passíveis de restrição judicial via BACENJUD e, sucessivamente, através 

do RENAJUD.

Incialmente, tendo em vista a ordem preferencial para a realização de 

penhora que estatui o artigo 835 do novo CPC, imperiosa a observação da 

referida ordem.

Desta feita, DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, no montante 

solicitado, e nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados 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 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, ou sendo 

estes em valores insuficientes para o cumprimento integral da execução, 

desde já DEFIRO o pedido de consulta através do sistema RENAJUD, 

realizando-se restrição em eventuais veículos existentes em nome do(s) 

executado(s).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70223 Nr: 2792-86.2016.811.0032

 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): RAPHAEL DE PINHO SERRA MACEDO - ME, 

Raphael de Pinho Serra Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, ou sendo 

estes em valores insuficientes para o cumprimento integral da execução, 

desde já DEFIRO o pedido de consulta através do sistema RENAJUD, 

realizando-se restrição em eventuais veículos existentes em nome do(s) 

executado(s).Desta feita, restando infrutíferas as diligências no sentido do 

bloqueio on line, por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, defiro o 

pleito da parte Exequente para determinar a intimação do Executado para 

que indique quais são e onde estão TODOS os seus bens, sob pena de 

cominação de multa, por prática de ato atentatório à dignidade da justiça, 

com fulcro no art. 774, V, do CPC.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70288 Nr: 2806-70.2016.811.0032

 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): Joacir Felipe da Silva-ME, JOACIR FELIPE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico n.º 2806-70.2016.811.0032

Código n.º 70288

Vara Única

DECISÃO

Vistos em correição.

Trata-se de petitório acostado aos autos pela parte Exequente com pedido 

de penhora online a ser realizada em ativos financeiros de titularidade da 

parte executada, eventualmente existentes em conta bancária.

DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, do montante solicitado e, nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados 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 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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Às providências.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64708 Nr: 367-86.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E PEDROSO ME (MERCADO CONQUISTA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carla Brizola - OAB:OAB/MT 

23419, Ana Carolina Scaraçati - OAB:OAB/MT 11.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo eletrônico n.º 367-86.2016.811.0032

Código n.º 64708

Vara Única

DECISÃO

Vistos em correição.

Trata-se de petitório acostado aos autos (ref:21) pela parte Exequente 

com pedido de penhora online a ser realizado em ativos financeiros de 

titularidade da parte executada, J. E PEDROSO (MERCADO CONQUISTA), 

eventualmente existentes em conta bancária.

DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, do montante solicitado e, nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados 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 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 23753 Nr: 965-84.2009.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudileia Barros de Gusmão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco requerente, sobre a guia acostada aos autos 

para o efetivo pagamento da diligencia do oficial de justiça, com urgencia.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-84.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BENEDITA DA CONCEIÇÃO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

· Certifico que na data de hoje as partes foram intimadas quanto ao retorno 

dos autos da Egrégia Turma Recursal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-84.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BENEDITA DA CONCEIÇÃO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

· Certifico que na data de hoje as partes foram intimadas quanto ao retorno 

dos autos da Egrégia Turma Recursal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Portaria

PORTARIA Nº 42/2018/DF

O Doutor ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI, MMº Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT, no uso de suas 

atribuições legais...

 RESOLVE:

 Artigo 1º – Exonerar a Servidor a Joice Danhoni, matrícula nº 34.086, do 

cargo de Assessor de Gabinete I desta Comarca de Santo Antônio de 

Leverger-MT, a partir do dia 02.08.2018.

 Registre-se. Publique-se.

 Santo Antônio de Leverger, 02 de agosto de 2018.

Alexandre Paulichi Chiovitti

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 41/2018/DF

O Doutor ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI, MMº Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT, no uso de suas 

atribuições legais...

 RESOLVE:

 Artigo 1º – Exonerar o Servidor Gabriel Feil Zanon, matrícula nº 26.699, 

do cargo de Assessor de Gabinete Il desta Comarca de Santo Antônio de 

Leverger-MT, a partir do dia 02.08.2018.

Registre-se. Publique-se.

 Santo Antônio de Leverger, 02 de agosto de 201 8.

Alexandre Paulichi Chiovitti

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87071 Nr: 1219-76.2018.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRA E COMERCIO DE LATICINIOS 

REBECA LTDA ME, ANA CECILIA MAGARINO PINILLOS, CARLA GARCIA 

RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Banco do Brasiil S..A., em 

desfavor do Industria e Comercio de Laticínios e Outras, todos (as) 

devidamente qualificados (as).

RECEBO a presente inicial. CITE-SE a parte ré para, querendo, no prazo de 
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15 (quinze) dias, pague o valor pleiteado e ao pagamento de honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor dado à causa (art. 701 do 

CPC), devendo a parte Requerida ser advertida de que se cumprir o 

mandado no prazo fixado, ele será isenta do pagamento das custas 

processuais (art. 701, § 1º do Código de Processo Civil), expedindo-se o 

respectivo mandado.

A parte Requerida também deverá ser advertida de que é facultado, no 

mesmo prazo, o oferecimento de embargos à monitória, 

independentemente de prévia segurança do juízo (art. 702 do CPC) e de 

que caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC 

art. 701, § 2º, do CPC).

Cumpra-se .

Às Providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 10452 Nr: 875-81.2007.811.0053

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSAMARA CUNHA DE CARVALHO 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10661/MT, Sandro Luis Clemente - OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709

 Intimação da parte autora para manifestar, no prazo de 5 dias sobre a 

certidão expedida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84373 Nr: 93-88.2018.811.0053

 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: EMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora pra ciência da audiência redesignada para o dia 

21/08/2018, às 10:30h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86038 Nr: 790-12.2018.811.0053

 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: MJPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para ciência da audiência redesignada para o 

dia 21/08/2018, às 11:30h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85599 Nr: 637-76.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA MARTINS HAUSCHILDT 

- OAB:21865/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCINIRA CORRÊA DE 

FRANÇA - OAB:13859

 Intimação da parte autora para que no prazo legal apresente a 

impugnação da contestação da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 5293 Nr: 97-19.2004.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAILTON BITTENCOURT DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: juliana zafino isidoro ferreira 

mendes - OAB:12794-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 48 horas. Para tanto, a parte 

requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de diligência, e 

informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > 

d i l i g e n c i a s  >  e m i s s ã o  d e  g u i a  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87080 Nr: 1224-98.2018.811.0053

 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: SADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Ribeiro de Queiroz - 

OAB:256.097/SP, JULIANA MAIA MARCHIOTE - OAB:279314, MARIA 

JOSÉ MORAES DE PAULA E SILVA - OAB:123.405/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de decretação de sigilo processual, eis que não 

vislumbro, por ora, hipótese de ocultação dos bens por parte do 

Requerido, assim como a ação não se enquadra nas situações previstas 

no art. 189 do CPC.Cumpra-se, servindo uma cópia deste como 

MANDADO.Ultimadas as providências acima, arquivem-se os autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85012 Nr: 351-98.2018.811.0053

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JACKELINE KAREN PINHEIRO DE AGUIAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMILIA LIMA GUEDES - 

OAB:16757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JACKELINE KAREN PINHEIRO DE AGUIAR 

DA SILVA, Cpf: 02281204111, Rg: 1534120-8, Filiação: Antonio Cecilio da 

Silva e Izaura Pinheiro de Aguiar, data de nascimento: 15/02/1988, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS PARA, NO PRAZO 

DE 5 DIAS, MANIFESTAREM NOS AUTOS.

Resumo da Inicial: Jackeline Karen Pinheiro de Aguiar da Silva propôe a 

presente ação de retificação de registro civil, requerendo a retificação na 

sua certidão de nascimento, fazendo constar a grafia correta de seu 

nome

Despacho/Decisão: Vistos etc.Colha-se o parecer do MPE.Citem-se, por 

edital, terceiros interessados, consignando o prazo de 05 (cinco) 

dias.Após, conclusos.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, GABRIELY AMORIM DA 

SILVA, digitei.

Santo Antonio do Leverger, 01 de agosto de 2018

Marcela Rosa Kolodziej Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000038-23.2018.8.11.0053
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Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria do alvará eletrônico expedido nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 2 de agosto de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-73.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria do alvará eletrônico expedido nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 2 de agosto de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-56.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DUARTE DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria do alvará eletrônico expedido nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 2 de agosto de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012050-23.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS CESAR COSTA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA DE SOUZA LEAO OAB - MT0013511A (ADVOGADO)

ELIZABETE DE MAGALHAES ALMEIDA OAB - MT0013353A (ADVOGADO)

IRINA DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0012300A (ADVOGADO)

FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0009300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

ROSALINO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO SOUZA SANTOS OAB - MT17708/O (ADVOGADO)

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR OAB - MT0009709A (ADVOGADO)

 

Intimação do executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente 

corrigido, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de 10%, à luz do art. 

523, § 1º do CPC. Santo Antônio do Leverger, 2 de agosto de 2018 

MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57553 Nr: 1885-61.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ABEL BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 1885-61.2014.811.0039

CÓDIGO 57553

VISTOS.

Considerando o acordão de ref. 80, o qual julgou extinto o processo sem 

resolução de mérito, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59665 Nr: 200-82.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA CAIRES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 200-82.2015.811.0039

CÓDIGO 59665

VISTOS.

Considerando o acordão de ref. 63, o qual julgou extinto o processo sem 

resolução de mérito, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72698 Nr: 2533-70.2016.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GDDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 AUTOS Nº 2533-70.2016.811.0039

CÓDIGO 72698

Vistos.

Considerando que a esta Comarca encontra-se desprovida de Defensor 

Público e, que o requerente não possui condições financeiras para 

constituir advogado conforme consta na exordial, nomeio o Advogado Dr. 

Izaias dos Santos Silva Junior OAB/MT 11.849, para representar em 

defesa do requerente.

Outrossim, arbitro-lhe honorários advocatícios no importe 01 (um) URH 

(Unidade Referencial de Honorários)– Seção do Estado de Mato Grosso, a 

serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Após, intime-se o Requerente para que se manifeste acerca da certidão 

de ref. 78 e, dê-se vista ao advogado para o prosseguimento do feito.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 31 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78656 Nr: 1605-85.2017.811.0039

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103093/8/2018 Página 557 de 571



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, VANESSA MORITZ LUZ - OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B

 AUTOS Nº 129-61.2007.811.0039

CÓDIGO 14324

Vistos.

Considerando a certidão de ref. 108, vislumbra-se que há valores que se 

encontram depositados nos presentes autos conforme à ref. 43.

Ante o exposto, determino que o Sr. Gestor Judiciário proceda com a 

transferência do montante na conta informada pela parte requerente à ref. 

89.

Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, diligencie o 

Senhor Gestor junto a Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, solicitando a vinculação.

Após, junte-se aos autos o alvará de liberação e voltem-me conclusos 

para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88206 Nr: 1734-56.2018.811.0039

 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: WILSON BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NOGUEIRA CAMELO - 

OAB:24813/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B

 CONCEDO A ORDEM LIMINAR pretendida para DETERMINAR que a 

Requerida: Nelci de Oliveira, por si ou por seus prepostos, não pratique 

quaisquer atos de turbação ou esbulho e não obste o livre acesso do 

proprietário, preposto e/ou pessoas a seu mando nos imóveis rurais 

descritos na exordial, cominando a este pena pecuniária no valor de R$ 

5.000,00 reais por dia em caso de não cumprimento do preceito, até o 

limite máximo de R$100.000,00, sem prejuízo das demais sanções para o 

caso de transgressão da determinação.EXPEÇA-SE o mandado proibitório, 

que deve ser cumprido pelo Oficial de Justiça com o cuidado que a lide 

requer, ficando, desde já, se necessário for, autorizado o reforço policial 

para cumprimento desta decisão. INTIME-SE o Requerido para que, 

querendo, conteste a presente ação, no prazo de 15 dias, a contar da 

juntada aos autos do mandado cumprido de intimação desta decisão 

liminar, observado o contido no artigo 554 do CPC.Vindo aos autos a 

resposta, se no prazo, junte-se e dê-se vistas a parte Requerente para 

que se manifeste. Após, intimem-se as partes para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir.Em seguida, venham-me os autos 

conclusos.CUMPRA-SE expedindo o necessário.São José dos Quatro 

Marcos/MT,13 de junho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23320 Nr: 944-53.2010.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOMBAS HIDRÁULICA UNIÃO LTDA., JURANDIR 

APARECIDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBRÓSIO PAZETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÁS FLS 120/129, NO PRAZO LEGAL

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74851 Nr: 2271-08.2013.811.0078

 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: APDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105972 Nr: 4573-68.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRUCK TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ORSO - OAB:16075

 Destarte, JULGO PROCEDENTE o pedido, consolidando o domínio e a 

posse plena e exclusiva do bem apreendido em benefício do Requerente 

BANCO BRADESCO S/A, qual seja, do veículo MARCA SCANIA, MODELO 

R480 A6X4, CHASSI 9BSR6X400F3869121, PLACA QBT-2837, RENAVAM 

01030302976, COR AZUL, ANO 2014/2015, devendo o réu quitar o 

restante do valor devido remanescente do leilão efetuado, e assim o faço 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Confirmo a decisão liminar proferida em fls. 51/52. Ante a fundamentação 

lançada nos autos, patente a má-fé perpetrada pela parte requerida, 

assim, nos termos do artigo 80 e 81, condeno a parte ré a multa de 10 

(dez) por cento sobre o valor da causa. Condeno a parte ré ao pagamento 

de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10 (dez) por cento sobre o 

valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil, bem como ao pagamento das custas processuais Ante indícios de 

falsidade documental nos autos (fls. 102), eventualmente intentando 

induzir este juízo a erro, translade-se cópia destes autos e remeta-se ao 

Ministério Público, para as providências que entender cabíveis. 

Translade-se cópia destes autos e remeta-se ao Tribunal de Ética da 

Ordem dos Advogados de Mato Grosso, pela fundamentação acima 

exposta, para as providências que entender cabíveis. Translade-se tal 

sentença para os autos 107237, anexando-a digitalmente ante a patente 

conexão, fazendo aqueles autos conclusos para análise Após o trânsito 

em julgado desta sentença e cumprimento das providências acima 

determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias 

anotações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73927 Nr: 1466-55.2013.811.0078

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZES VILMAR MAGGI SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:4254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão 

negativa do sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107237 Nr: 324-40.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRUCK TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ORSO - OAB:16075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposto por TRUCK TRANSPORTADORES LTDA – ME em face de BANCO 

BRADESCO S/A.

Em síntese, a parte autora pleiteia a concessão de tutela de urgência a fim 

de que a parte ré refinancie a dívida constante em cédula de crédito 

bancário nº 3026826-5, visto supostamente fazer jus às benesses 

concedidas pela Medida Provisória nº 661 de 02 de dezembro de 2014 

convertida na Lei 13.126/2015; suspensão dos efeitos da mora e 

revogação da liminar concedida nos autos de Busca e Apreensão de 

código 105972, mantido o objeto da apreensão em posse da empresa 

autora; vedação de débito das parcelas remanescentes no período de 12 

meses na conta mantida pela parte ré pertencente à parte autora; não 

incluir o nome da parte autora e seus avalistas nos cadastros de restrição 

do crédito; seja deferido o depósito de caução em dinheiro; confirmada a 

liminar no mérito; condenação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais).

Documentos acostados em fls. 17 – 89.

Despacho determinando a emenda da inicial com o correto valor da causa 

e consequente recolhimento de custas às fls. 92.

Petição em fls. 93 – 95, emendando a inicial.

Petição em fls. 99 requerendo a desistência da ação, visto que 

supostamente houve a purgação da mora nos autos código 105972.

Translado da sentença proferida nos autos de código 105972.

É o relatório. Fundamento e Decido.

A má-fé está presente neste processo.

Nota-se, como bem relatado na sentença proferida no autos de código 

105972, referência 12 do sistema Apolo, o documento de fls. 55 está sem 

qualquer identificação de funcionário, matrícula, número de série, número 

de protocolo mecânico, ou seja, nada. Apenas consta “RECEBI PARA 

ANÁLISE EM 04/10/16”.

Há fortes indícios de tal documento intentar induzir este juízo a erro, para 

fazer crer que a parte autora incidiria no refinanciamento concedido pela 

Medida Provisória n° 661 de 02 de Dezembro de 2014, convertida na Lei nº 

13.136/2015.

 Salienta-se que a tese da parte autora para o ingresso no Judiciário 

assemelha-se, para não dizer que é idêntica, a sua contestação 

apresentada no processo de autos código 105972. Contudo, apesar de tal 

tese ser alvo da discussão naquele processo, ingressou com a presente 

ação pretendendo atacar decisão concedida naquele processo, 

desvirtuando o devido processo legal e, caso este juízo não se atentasse, 

causaria tumulto processual reprovável.

Em que pese o autor ter pleiteado a desistência na presente ação, tal fato 

não impede este magistrado de decretar a litigância de má-fé, nem o 

pagamento de custas face a movimentação da máquina judiciária, como 

bem assevera a jurisprudência:

 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE ATO 

JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADEQUAÇÃO DE 

OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE - DESISTÊNCIA ANTES 

DA CITAÇÃO – PEDIDO HOMOLOGADO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS – PRECEDENTES DO STJ – DUPLO REGISTRO DE AÇÃO 

PELO PJE – DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO PROTOCOLO – MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

1 – O valor atribuído à demanda deve corresponder ao conteúdo 

econômico posto em exame, de modo que, tratando-se de matéria de 

ordem pública, se evidente a discrepância entre o proveito econômico e a 

indicação do valor da causa pelo autor na peça inicial, ao julgador é 

permitida a alteração ex ofício.2 – Conforme entendimento do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, mesmo que o pedido de desistência ocorra 

antes da citação da parte requerida, isso não importa na ausência de 

movimentação da máquina judiciária, de modo que o autor deve responder 

pelas custas e despesas processuais, isentando-se, apenas, do 

pagamento de honorários advocatícios.3 – Se há elementos suficientes 

nos autos que conduzam ao convencimento acerca da ocorrência de 

má-fé, a condenação ao pagamento de multa é medida de rigor.

(CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

ante a desistência apresentada, e assim o faço com fulcro no artigo 485, 

VIII, do CPC.

Custas processuais por parte da autora, ante a fundamentação acima 

aventada, ausente condenação em honorários visto ausência de 

contraditório.

Ante a fundamentação lançada nos autos, patente a má-fé perpetrada 

pela parte requerida, assim, nos termos do artigo 80 e 81, condeno a parte 

ré a multa de 10 (dez) por cento sobre o valor da causa.

 Ante indícios de falsidade documental nos autos (fls. 55), eventualmente 

intentando induzir este juízo a erro, translade-se cópia destes autos e 

remeta-se ao Ministério Público, para as providências que entender 

cabíveis, juntamente com o processo de código 105972.

 Translade-se cópia destes autos e remeta-se ao Tribunal de Ética da 

Ordem dos Advogados de Mato Grosso, pela fundamentação acima 

exposta, para as providências que entender cabíveis, juntamente com o 

processo de código 105972.

Ante a conexão, anexe digitalmente junto aos autos 105972.

INTIME-SE a parte contrária da presente decisão, para ciência e 

providências que entender cabíveis.

Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das 

providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as 

necessárias anotações.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000154-51.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FERREIRA DA SILVA COQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR EMIDIO HAG MUSSI LIMA OAB - SP194284 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINVALDO BEZERRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000154-51.2018.8.11.0078. REQUERENTE: SANDRA FERREIRA DA 

SILVA COQUE REQUERIDO: SINVALDO BEZERRA DA SILVA Vistos. 1. 

Cumpra na forma deprecada e expeça-se o necessário, servindo esta de 

mandado. 2. Havendo necessidade de manifestação ou providência a 

cargo da parte interessada, providenciem-se as devidas intimações, com 

a advertência de que não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

388, parágrafo único). 3. Informando o Sr. Oficial de Justiça que a parte 

citanda possui domicílio certo noutra comarca e tendo em vista a natureza 

itinerante da deprecata, com as cautelas legais, encaminhem-na e informe 

à Origem. 4. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido 
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sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste 

Juízo. SAPEZAL, 2 de agosto de 2018. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000054-96.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

F BERNARDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON CASTILHO VIEIRA OAB - MS19713 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA LUISA DA SILVA VELASQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000054-96.2018.8.11.0078. REQUERENTE: F BERNARDO - ME 

REQUERIDO: FLAVIA LUISA DA SILVA VELASQUES Vistos. 1. Cumpra na 

forma deprecada e expeça-se o necessário, servindo esta de mandado. 

2. Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 388, parágrafo 

único). 3. Informando o Sr. Oficial de Justiça que a parte citanda possui 

domicílio certo noutra comarca e tendo em vista a natureza itinerante da 

deprecata, com as cautelas legais, encaminhem-na e informe à Origem. 4. 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. SAPEZAL, 

2 de agosto de 2018. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000055-81.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO NEVES DA SILVA PECAS E ACESSORIOS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000055-81.2018.8.11.0078. REQUERENTE: MARCIO NEVES DA SILVA 

PECAS E ACESSORIOS - ME REQUERIDO: JULIO CEZAR DA SILVA Vistos. 

1. Cumpra na forma deprecada e expeça-se o necessário, servindo esta 

de mandado. 2. Havendo necessidade de manifestação ou providência a 

cargo da parte interessada, providenciem-se as devidas intimações, com 

a advertência de que não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

388, parágrafo único). 3. Informando o Sr. Oficial de Justiça que a parte 

citanda possui domicílio certo noutra comarca e tendo em vista a natureza 

itinerante da deprecata, com as cautelas legais, encaminhem-na e informe 

à Origem. 4. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido 

sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste 

Juízo. SAPEZAL, 2 de agosto de 2018. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20664 Nr: 26-73.2013.811.0094

 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): Benedito Albano

 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:

 Contem-se as custas finais, e intime-se o executado para pagamento, nos 

termos da CNGCMT. Diante do acima exposto, defiro o pedido da Fazenda 

Pública Municipal e determino o desbloqueio do valor penhorado à fl. 43 e a 

transferência do referido valor à conta do executado.Para tanto, 

proceda-se a Secretaria da Vara Única a intimação do executado para 

que apresente nos autos o número de sua conta bancária e agência, 

dados necessários para cumprimento da presente decisão, bem como a 

expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado.Após, 

arquive-se com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25258 Nr: 422-45.2016.811.0094

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR CUNHA FILHO - ME, Waldemar 

Cunha Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte autora, na pessoa 

de seus advogados, para manifestar acerca dos documenetos de fls. 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1966 Nr: 100-11.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madernel Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Lobo V. de Rezende - 

OAB:6979A/MT, Gamaliel Fraga Duarte - OAB:3486, Juel Prudêncio 

Borges - OAB:3838MT, Juscilene Vieira de Souza - OAB:MT/7236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte autora, na pessoa 

de seus advogados, para manifestar acerca dos documentos de fls 

147/149.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23446 Nr: 194-07.2015.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:SP/248.505, José Martins - OAB:SP/84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte autora, na pessoa 

de seus advogados, para manifestar acerca da certidão do Oficial de 

Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30873 Nr: 459-04.2018.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR FELIX, SILVIA ALMEIDA FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte autora, na pessoa 

de seus advogados, para manifestar acerca da certidão do Oficial de 

Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31908 Nr: 1030-72.2018.811.0094
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurildo Daniel Lauro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniely Neves Lauro - 

OAB:24285/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Neste sentido, estabelece o artigo 801 do CPC que verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Destarte, intime-se o exequente para que emende a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos o título executivo original 

ou correspondente, sob pena de indeferimento da petição inicial.Caso haja 

alteração no valor das custas iniciais, intime-se o autor para pagamento. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31847 Nr: 992-60.2018.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Patricia Almeida Ribeiro, Martha Eliana do Amaral 

Ribeiro, Laura Lucia do Amaral Ribeiro, MARIA VALÉRIA DO AMARAL 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Marcos Melozzi, Angelo Carlos 

Maronezzi, Carlos Roberto do Amaral Ribeiro, Cristina Helena do Amaral 

Ribeiro, AGRO NORTE PESQUISAS E SEMENTES LTDA, Espólio de Carlos 

Roberto do Amaral Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:6212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização e Pedido de 

Tutela de Evidência, que Ana Patrícia Almeida Ribeiro, Martha Eliana do 

Amaral Ribeiro, Laura Lucia do Amaral Ribeiro e Maria Valéria do Amaral 

Ribeiro move em face de Edson Marcos Melozzi, Ângelo Carlos Maronezzi, 

Agro Norte Pesquisas e Sementes Ltda, Espólio de Carlos Roberto do 

Amaral Ribeiro, neste ato sendo representado por sua inventariante 

Cristina Helena do Amaral Ribeiro, pugnando pela concessão de tutela de 

evidência, em sede de liminar e “Inaudita Altera Parte” de Reintegração de 

Posse em favor das requerentes sobre a área de 2.144,12 há (dois mil, 

cento e quarenta e quatro hectares e doze ares) do imóvel rural descrito 

na inicial e Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios.

 Ocorre que consoante certidão de fl. 218, a parte autora deixou de 

recolher as custas processuais, tampouco comprovou sua 

hipossuficiência.

 Destarte, intime-se a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar à inicial com o devido recolhimento de custas, sob pena de 

extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos do 

artigo 290 caput do Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25272 Nr: 433-74.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kamylla Iser, Carlos Alexandre Rodrigues 

Bento, Evandro Viana Pereira, Kessie Jhones Scolari Loures, Jeferson 

Aparecido dos Santos, Leandro Gonçalves de Araujo, Lucas Paulino 

Nonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

Jerry Adriane de Oliveira - OAB:OAB/MT 21917/0, MAGAIVER 

BAESSO DOS SANTOS - OAB:MT/21.081, MARCELO RUBENS 

BETARELLO SETOLIN - OAB:MT/18930

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos do TJMT.

Expeçam-se guias definitivas de penas em nome dos réus, constando os 

termos do acórdão de fls. 888-verso e 889.

 Após, remetam-se estes autos ao arquivo, com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11207 Nr: 829-61.2010.811.0094

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaac Eliel de Oliveira & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco 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 manifestar acerca dos documentos de 

fls. 53/54, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29824 Nr: 1969-86.2017.811.0094

 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: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Moisés Batista de Souza - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte autora, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de Busca e Apreensão. Esclareço que, com base no 

provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro", duas vezes para emitir a guia no valor de 

R$ 30,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10759 Nr: 384-43.2010.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Pires Bezerra, Rômulo Silveira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte Autora, na 

pessoa de seus advogados, para manifestar acerca da petição de fls. 

158/165, no prazo legal.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27318 Nr: 340-11.2012.811.0108

 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: Beatriz Avrella Lutz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 
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OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil em razão do não 

preenchimento dos requisitos necessários para a concessão dos 

benefícios pleiteados e, com efeito, revogo a tutela antecipada deferida na 

decisão de fls. 98/99.CONDENO a parte requerente ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 

R$ 500,00 (§8ª, artigo 85, do Novo Código de Processo Civil), ressalvando 

o disposto no art. 98, § 3º do Novo Código de Processo Civil.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o fe i to,  com as anotações de praxe.Às 

providências.Tapurah/MT, 04 de maio de 2017.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 22634 Nr: 508-18.2009.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMILDO RODRIGUES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/O, Washington Faria Siqueira - OAB:OAB/MT18071-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58430 Nr: 10513-97.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Rocha do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Luis Oberherr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:9.141 / MT, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - OAB:9.098 

/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 CERTIFICO E DOU FÉ, que o recurso de apelação do requerido é 

tempestivo, razão pela qual impulsiono os autos para promover a intimação 

da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 15 dias 

manifestar-se em contrarrazões de recurso de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 21948 Nr: 1336-48.2008.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleandro Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHAES FILHO - OAB:14425

 Impulsiono os autos para promover a intimação do procurador do réu, 

para no prazo de 10 dias apresentar defesa prévia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25205 Nr: 1481-36.2010.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO ANDRÉ GOMES, Auri Melchior, 

SANTO FLECK GOMES, SANTA HELENA DOS SANTOS GOMES, Andréia 

Gomes, Ilga Torrel Melchior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito L. Bernardi - 

OAB:MT/7008-A, CELITO LILIANO BERNARDI - OAB:7008-B, Felipe 

Augusto Stuker - OAB:MT0015536B, Paulo Rogério de Souza Milléo 

- OAB:SC0007654, Sergio Guaresi do Santo - OAB:SC0009775

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo 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, a fim de 

que seja cumprido o mandado de citação dos requeridos Alvaro André 

Gomes e Andreia Gomes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 51119 Nr: 111-12.2016.811.0108

 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: Everaldo Alves, Laura Aparecida Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT, Francisco de 

Assis Benedito, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Gleison Furlan Picinin - 

OAB:OAB/MT 16.158-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA RODRIGUES HASSE - 

OAB:OAB/MT 12537

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a certidão 

negativa de citação do requerido Francisco de Assis Benedito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 45930 Nr: 1724-38.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. A. DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Goulart Neto, DENISE TEREZINHA 

FANTINATO, Eloi Toniolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LANOT HOLSBACH - 

OAB:20.112-B, LUIZ SERGIO ROSSI - OAB:10089-A, PAULA 

ALESSANDRA ROSSI - OAB:10914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO 

ROSSI - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo 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, a fim de 

que seja cumprido o mandado de citação de Eloi Toniolli.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 23934 Nr: 202-15.2010.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivio Gobbi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Piva - OAB:OAB/MT 9988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a certidão 

negativa de citação do requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62952 Nr: 1001-77.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FAGUNDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTES 

DE CARGAS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 
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OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos de Carvalho 

Dores - OAB:12724

 AUTOS N.º 1001-77.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62952

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTS

EXEQUENTE: PEDRO FAGUNDES DA SILVA

EXECUTADO: ASSOCIAÇÃO DE APÓIO AOS TRANSPORTDORES DE 

CARGAS DE MATO GROSSO

VISTO.

De acordo com o art. 537, § 3º, do NCPC, a decisão que fixa multa é 

passível de cumprimento provisório, devendo o valor ser depositado em 

Juízo, permitindo o levantamento após o trânsito em julgado da sentença 

favorável à parte ou na pendência do agravo fundado nos incisos II e III, 

do art. 1042.

Posto isto, ordeno:

Intime-se o devedor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

do débito, acrescido de custas, consignando que, caso não o efetue no 

prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) por 

cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1º), observando que o 

valor deverá ser depositado em Juízo.

 Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o 

devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa.

Concedo ao exequente a gratuidade de justiça.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Lucas do Rio Verde/MT, 01 de agosto de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 64420 Nr: 1930-13.2018.811.0108

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLEICIANO LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DA COMARCA DE TAPURAH/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA DE CAMPOS LUNA - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1930-13.2018.811.0108 (Código 64420) (...).E, nesse caso, 

embora tenha o réu afirmado que fez requerimento de autorização de 

mudança para a Comarca de Juara, não informou o endereço em que 

poderia ser localizado, atualizando o juízo do seu atual paradeiro, trazendo 

prejuízos à instrução processual e dificultando a aplicação da lei 

penal.Vale ressaltar, ainda, a gravidade dos fatos, uma vez que o 

pronunciado Cleiciano teria disparado arma de fogo contra a vítima Gabriel 

Krause da Silva, causando sua morte, bem como ocultado uma arma de 

fogo calibre 36 utilizada na prática homicida, bem como 17 (dezessete) 

munições de igual calibre, sendo 13 (treze) deflagradas, 02 (duas) 

intactas e 02 (duas) recarregadas, além de 01 (uma) munição calibre 26, 

deflagrada, 01 (um) tubo plástico contendo pólvora e 01 (um) pote 

contendo chumbos.Por fim, por não existir alteração da situação 

fático-jurídica, inexistem razões para a revogação da decisão já proferida, 

nos termos do artigo 316 do CPP.Dessa forma, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão cautelar formulado pela defesa do acusado Cleiciano 

Leandro Monteiro dos Santos.Certifique-se quanto ao retorno dos autos 

do juízo Ad quem.Intime-se o Ministério Público, o acusado e a 

Defesa.Cumpra-se, servindo a presente decisão como mandado/ofício, no 

que couber.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 31 de julho de 

2018.GISELE ALVES SILVAJuíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 41019 Nr: 1558-74.2012.811.0108

 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 - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA TAPURAH LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heber Pereira Bastos - 

OAB:MT 13.698

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para em 10 (dez) dias úteis especificarem provas 

(NCPC, artigos 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos e 

requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, artigos 369, 405, 464 e CC, 

artigo 212).

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, NCPC, contados e 

independente de preparo, retornem-me conclusos com anotações para 

sentença.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26640 Nr: 1244-65.2011.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Cesar Domingos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Cristina Walter - 

OAB:MT 16136

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNO CESAR DOMINGOS PEREIRA, 

Cpf: 01040042155, Rg: 1.532.136, Filiação: Jose Domingos Pereira e 

Dorilde Salete Bander Pereira, data de nascimento: 24/10/1985, 

brasileiro(a), natural de Cambé-PR, solteiro(a), Telefone 65-96443052. 

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 1244-65.2011.811.0108 Código 26640Autor: 

Ministério Público do Estado de Mato GrossoRéu: Bruno Cesar Domingos 

PereiraSENTENÇAVistos e examinados.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do seu representante legal, 

ofereceu denúncia em desfavor de Bruno Cesar Domingos Pereira, já 

qualificado nos autos em epígrafe, como incurso na prática dos crimes 

previstos nos artigos 155 (furto) e 171 (estelionato), ambos do Código 

Penal.Narra, em suma, a denúncia, que no dia 12/09/2011, no interior da 

agência do Banco do Brasil desta Comarca, aproveitando-se da comoção 

e distração gerada por roubo àquela agência, o acusado subtraiu para si 

uma folha de cheque no valor de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e 

cinco reais), pertencente à vítima Amanda de Souza Campos Belo Silveira, 

em sequência dirigindo-se ao estabelecimento denominado “Moda Atual”, 

descontou a cártula furtada para pagamento de uma dívida na loja, 

recebendo troco da diferença, assim obtendo vantagem ilícita para si em 

prejuízo alheio, mediante artifício fraudulento.A denúncia veio 

acompanhada das peças informativas de fls. 02/27 e foi recebida em 16 

de Julho de 2012 (fl. 27). Devidamente citado à fl. 32, o acusado 

apresentou defesa preliminar às fls. 34/35, pugnando pela absolvição pela 

falta de provas para condenação o réu, com fundamento no art. 386, 

inciso V do CPP.Designada audiência instrutória não foi possível intimar o 

acusado, tendo em vista que teria mudado de endereço sem informar ao 

juízo, assim fora decretada a sua revelia em audiência. Após, inquiriu-se a 

vítima e as testemunhas de acusação, desistindo a defesa da oitiva da 

testemunha que não compareceu à audiência (Nizete 

Domingas).Retornando a Carta Precatória para inquirição da testemunha 

de defesa Thiago Gonçalves Santana, observou-se que o mesmo não foi 

localizado (fl. 55), assim a defesa desistiu de sua oitiva (fls. 64 e 67).Às 

fls. 58 o Ministério Público apresentou as suas alegações finais, mantendo 

a condenação requerida em denúncia, tendo em vista a comprovação da 

materialidade e da autoria dos delitos que fundamentaram o feito.Por sua 

vez, a defesa apresentou as alegações finais às fls. 63/65, se abstendo 

de atacar o mérito e pugnando pela aplicação da pena em patamar mínimo, 

em virtude das condições do art. 59 do CP favoráveis do réu.Vieram-se os 

autos conclusos.É o relato do necessário.Fundamento e Decido.Trata-se 

de ação penal pública incondicionada proposta pela representante do 

Parquet, pelos fatos descritos na exordial acusatória, em desfavor de 
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Bruno Cesar Domingos Pereira, já qualificado nos autos, como incurso na 

prática dos crimes previstos no artigo 155, caput (furto) e artigo 171 

(estelionato), ambos do Código Penal.Não havendo preliminares a serem 

analisadas, passo a análise do mérito.DO CRIME DE FURTO (ARTIGO 155, 

CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)Da MaterialidadeAo compulsar os autos, 

pode-se claramente visualizar que a materialidade delitiva está 

devidamente comprovada, tendo em vista o depoimento da vítima 

afirmando que um cheque de sua posse foi subtraído após um assalto à 

agência do Banco do Brasil, o que se coaduna com o alegado pela vítima 

do segundo crime (estelionato), que afirmou ter recebido do acusado um 

cheque com as mesmas características descritas pela vítima, inclusive 

com nominal em nome desta; da mesma forma, também é possível 

evidenciar a materialidade do delito por meio do termo de exibição e 

apreensão do cheque, objeto do furto, às fls. 11/12, além das imagens 

internas da agência bancária constantes no CD de fl. 25 que corrobora 

com os relatos da vítima.Desta forma, tenho que a materialidade do delito 

em questão, está demonstrada de forma irrefutável nos presentes 

autos.Da autoria do réuQuanto à autoria do crime em questão, tenho que 

está devidamente comprovada, pois apesar de negada pelo réu em fase 

inquisitorial, por meio da gravação das imagens internas da agencia 

bancária foi possível identifica-lo como autor do fato, sendo inclusive 

reconhecido pela testemunha Cleomar Eterno de Campos e pela vítima 

Amanda de Souza Campos Belo Silveira em audiência (gravação de fl. 

50).Ademais, consigno que apesar do acusado ter dito, quando depondo 

em Delegacia, que teria recebido o cheque em pagamento de uma dívida 

de uma mulher chamada “Taís ou Taíssa”, não demonstrou a veracidade 

de suas alegações, além do mais, as gravações internas da agência 

bancária no momento do furto, desmantelam por completo a hipótese por 

ele alegada.Desta forma, considerando todo o apresentado e 

principalmente o reconhecimento do réu nas filmagens do local do crime no 

horário em que foi praticado, torna-se irrefutável a vinculação da autoria 

do delito ao acusado Bruno.DO CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171 DO 

CÓDIGO PENAL)Da MaterialidadeConforme nos narra o dispositivo penal 

do delito em questão, configura-se o estelionato quando a intenção do 

individuo é “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo 

alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 

qualquer outro meio fraudulento”, assim a materialidade mostra-se 

evidente pela declaração em Delegacia (fl. 09) e em audiência (fl. 50) da 

vítima do fato, Sra. Cynthia Maria Guolo Martelli, constando que o 

requerido, com o fim de pagar uma conta existente em sua loja, 

apresentou um cheque emitido em nome de Carmem Cristina Garbossa 

com nominal para Amanda de Souza Campos Belo Silveira, com as 

mesmas características do cheque subtraído, assim, como não haviam 

restrições ao referido cheque, a vítima o aceitou, quitou-se a dívida do 

acusado e devolveu-se a ele a diferença entre a dívida e o valor do 

cheque.Outrossim, o réu confirmou os fatos da vítima, apenas negando 

possuir ciência de que o mesmo era furtado.Desta forma, estando já 

evidente a autoria do réu quanto ao crime de furto, a sua alegação de falta 

de ciência quanto ao cheque ser objeto de furto não deve prosperar, 

ficando evidente que a apresentação na loja para pagar sua dívida e 

receber a diferença dos valores constituiu o crime em questão, pois se 

amolda perfeitamente a pratica descrita pelo seu dispositivo.Da 

autoriaAnte a declaração da vítima que foi o réu quem compareceu em sua 

loja e lhe entregou o cheque objeto de furto (fls. 09 e 50), sendo 

confirmado pelo réu que teria entregado o cheque na loja da requerida (fls. 

15/17) e já estando demonstrada a materialidade do delito, mostra-se 

irrefutável a vinculação da autoria do delito em tela ao acusado.Além do 

mais, em sua defesa preliminar o réu reafirma o uso do cheque para quitar 

uma dívida sua junto à Loja “Moda Atual”, apenas deixando a se 

questionar a intenção fraudulenta, o que restou demonstrada como 

exposto acima.DISPOSITIVOAnte o exposto e por tudo mais que restou 

demonstrado nos autos do presente feito criminal, julgo procedente a 

pretensão punitiva estatal para condenar o réu Bruno Cesar Domingos 

Pereira, já qualificado nos autos em epígrafe, como incurso nas penas do 

art. 155, caput e do art. 171, ambos do Código Penal.DA APLICAÇÃO DA 

PENA:Desse modo, passo a dosar individualmente a pena, em estrita 

observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5º, XLVI, da 

Constituição Federal.Do Crime de Furto (artigo 155, caput, do Código 

Penal):A pena prevista para crime de furto é de 01 (um) a 04 (quatro) 

anos de reclusão, e multa.Analisadas as circunstâncias judiciais 

presentes no art. 59 do CP, denoto que o réu possui culpabilidade normal à 

espécie, não havendo em sua conduta um grau maior de reprovabilidade 

que extrapole a normal à sua conduta, assim nada tendo a se valorar. 

Quanto aos antecedentes, o réu não possui maus antecedentes, 

conforme extrato de antecedentes criminais anexos a esta, nada tendo a 

se valorar. A conduta social é neutra, não havendo nada a se valorar. 

Quanto à personalidade do agente, não há nos autos elementos que 

possam definir a sua personalidade. Os motivos do crime são normais à 

espécie. Quanto às circunstâncias e consequências do crime, tenho que 

as circunstâncias devem ser levadas em conta, vez que o réu 

aproveitou-se de um momento de fragilidade da vítima que já estava 

abalada pelo assalto realizado na agência bancária momentos antes da 

prática do delito em questão; já quanto às consequências, estas não são 

desfavoráveis, vez que houve prejuízos à vítima, pois conseguiu obstar o 

desconto do cheque a tempo. Por fim, quanto ao comportamento da vítima, 

nada tem a se valores, vez que não há influência alguma sobre a conduta 

do réu.Desta maneira, consideradas as circunstâncias judiciais, partindo 

do mínimo legal, fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de 

reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. Não havendo 

agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição capazes 

de alterar a pena aplicada, torno-a definitiva 01 (um) ano e 06 (seis) 

meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa fixadas em 

1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.Do Crime de Estelionato 

(art. 171 do Código Penal):A pena prevista para o crime de estelionato é 

de 01 (um) à 05 (cinco) anos de reclusão e multa.Analisadas as 

circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CP, denoto que o réu 

possui culpabilidade normal à espécie, não havendo em sua conduta um 

grau maior de reprovabilidade que extrapole a normal à sua conduta, 

assim nada tendo a se valorar. Quanto aos antecedentes, o réu não 

possui maus antecedentes, conforme extrato de antecedentes criminais 

anexos a esta, nada tendo a se valorar. A conduta social é neutra, não 

havendo nada a se valorar. Quanto à personalidade do agente, não há 

nos autos elementos que possam definir a sua personalidade. Os motivos 

do crime são normais à espécie. Quanto às circunstâncias e 

consequências do crime, tenho que são normais à espécie. Por fim, 

quanto ao comportamento da vítima, nada tem a se valores, vez que não 

há influência alguma sobre a conduta do réu.Desta maneira, consideradas 

as circunstâncias judiciais, fixo a pena base no mínimo legal em 01 (um) 

ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.Não havendo 

agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição capazes 

de alterar a pena aplicada, torno-a definitiva 01 (um) ano de reclusão e ao 

pagamento de 10 (dez) dias-multa fixadas em 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos.Do Concurso Material de CrimesEm sendo 

aplicável ao caso a regra disciplinada no art. 69 do CP, fica o réu Bruno 

Cesar Domingos Pereira definitivamente condenado à pena de 2 (dois) 

anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) 

dias-multa fixadas em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Assim considerando a pena aplicada, bem como a análise das 

circunstâncias judiciais do réu (art. 59, III, do Código Penal), fixo o regime 

aberto para o inicial cumprimento da pena, de acordo com o estabelecido 

na alínea “c”, do §2º, e § 3º do artigo 33 do Código Penal. A substituição 

de pena privativa de liberdade por restritiva de direito com relação ao 

acusado se mostra suficiente, porquanto preenche os requisitos do artigo 

44 do Código Penal e, portanto, substituo a pena privativa de liberdade por 

duas penas restritivas de direito a serem definidas em audiência 

admonitória.PROVIDÊNCIAS FINAIS:Oportunamente, após o trânsito em 

julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:Lance-se o 

nome dos réus 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, inclusive 

ao INFOSEG, bem como ao Cartório Distribuidor desta Comarca para as 

anotações pertinentes.Intime-se o réu para o pagamento da pena de multa 

em 10 dias, conforme dispõe o artigo 50 do CP.Observe-se a detração 

penal, nos termos do art. 42, Código Penal.Condeno o réu ao pagamento 

de custa e despesas processuais, vez que assistido por patrono por ele 

constituído.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Tapurah/MT, 19 de 

dezembro 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
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIAS RUPPENTHAL FANK, Cpf: 

04406292179, Rg: 23245428-8, Filiação: Marli Ruppenthal e Aldino Fank, 

data de nascimento: 13/05/1990, brasileiro(a), natural de Capanema-PR, 

solteiro(a), trabalhador na cultura de soja, Telefone 6699086005. 

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 n°: 118-72.2014.811.0108 (Código 43848)Autor: 

Ministério Público EstadualRéu: Elias Ruppenthal FankAÇÃO 

PENALVISTOS.Cuida-se de ação penal pública condicionada vertida pelo 

Ministério Público do Estado do Mato Grosso em face de Elias Ruppenthal 

Fank, imputando-lhe a prática do crime de ameaça, por três vezes, em 

desfavor da vítima Ana Carolina Lauer, previsto no artigo 147 do Código 

Penal, na forma do artigo 71, do mesmo diploma legal.Narra a denúncia que 

o acusado teria ameaçado a vítima por diversas vezes, haja vista que não 

aceitava o término do relacionamento, muito menos a hipótese dela se 

relacionar com terceira pessoa.Informa que no dia 13/07/2013 o acusado 

teria ido à residência da vítima, por volta das 12h30min, devolver o filho do 

casal, e, quando viu a vítima sair do interior da residência, fez menção ao 

uso de arma de fogo, ameaçando-a, dizendo “olha aqui o que eu tenho pra 

vocês! Você vai ver”, “aquele seu todinho vai virar milk shake, junto de 

você”, referindo-se ao atual namorado da vítima. Em outra ocasião, na 

data de 04/08/2013, a vítima e seu namorado estariam em uma pastelaria, 

quando o acusado teria batido o próprio veículo, de forma intencional, no 

veículo do namorado da vítima, sendo que posteriormente teria perseguido 

o casal pelas ruas, causando novamente um abalroamento.Por fim, relata 

que no dia 07/08/2013, o réu teria ido à residência da vítima para 

ameaça-la de morte, afirmando que havia contratado pessoas para 

monitorá-la, bem como que as ameaças tiveram continuidade por telefone, 

por meio de mensagens de texto e ligações.A denúncia foi oferecida em 

12/08/2014 e recebida em 11/05/2015 (f.35).Regularmente citado (f.46), o 

acusado apresentou resposta à acusação por negativa geral, por meio da 

Defensoria Pública (f.47). Em sede de audiência de instrução foram 

inquiridas duas testemunhas, dois informantes, a vítima, bem como 

interrogado o acusado (f.64-71).Em sede de alegações finais orais a 

acusação pugnou pela parcial procedência da ação, especificamente em 

relação ao delito de ameaça de porte de arma de fogo e de atropelamento, 

haja vista a confissão do acusado em relação aos referidos delitos. Em 

contrapartida, opinou pela absolvição em relação à suposta ameaça de ter 

contratado pessoas para monitorar a vítima.A defesa, por sua vez, 

postulou pela absolvição do réu pela ausência de comprovação e 

configuração das ameaças, arguindo que eram constantes as brigas do 

casal, de forma que se exaltavam corriqueiramente. Alternativamente, 

pugnou pela desclassificação do delito de ameaça para a contravenção 

penal de perturbação da tranquilidade da vítima, já que supostamente não 

haveria o dolo de causar mal à vítima. Finalmente, em não sendo deferidas 

as testes anteriores, postula pelo reconhecimento da atenuante da 

confissão.Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença.É o 

relato dos fatos.FUNDAMENTO e DECIDOEm se tratando de ação penal, 

estabelece a norma processual vigente que, realizada a descrição dos 

fatos processuais, deve o julgador passar ao mérito da contenda, 

analisando, em primeiro plano, a existência dos elementos essenciais de 

procedência da acusação (autoria e materialidade delitiva), para, 

posteriormente, subsumir tais conclusões a eventuais figuras penais 

tipificadas no ordenamento jurídico.Nesse ponto, analisando a 

continuidade delitiva do réu, percebe-se que a sua insatisfação com o 

término do relacionamento com a vítima tornou o seu comportamento ainda 

mais perturbador em relação à ex-companheira, haja vista que como ele 

próprio afirmou em juízo, não admitia a ideia de vê-la com outra pessoa.É 

fato incontroverso que as perseguições ocorriam com frequência, já que, 

mesmo estando o acusado em companhia de outra pessoa, ainda sim 

mantinha um comportamento perseguidor em relação à vítima, visto que, 

conforme sua própria confissão em juízo, afirmou que ameaçou atropelar 

a vítima e seu namorado à época, quando os avistaram juntos na 

rua.Embora durante a instrução se perceba a ausência de interesse da 

vítima no prosseguimento do feito, já que após os fatos eles teriam reatado 

o relacionamento, e, embora não convivam atualmente, aparentemente 

hoje possuem um relacionamento menos tumultuado, é fato a necessidade 

da aplicação da lei penal em relação aos fatos ocorridos.Inobstante as 

testemunhas tenham dado depoimentos vagos sobre os fatos descritos 

nos autos, foi unânime o conceito de relacionamento perseguidor e 

possessivo desenvolvido pelo acusado em relação à vítima, sendo que 

todas afirmaram com veemência que as brigas eram constantes e o réu 

sempre perseguia a vítima.O namorado da vítima à época dos fatos 

afirmou que, embora não tenha presenciado as ameaças, tinha 

conhecimento de que elas ocorriam e, afirmou que no dia 04/08/2013 o réu 

teria tentado atropela-lo enquanto estava na companhia da vítima Ana 

Caroline. A vítima, por sua vez, embora tenha afirmado não se recordar 

dos fatos descritos no item 3 da denúncia, especificamente sobre o réu 

ter afirmado que contratou pessoas para monitorá-la, confirmou 

categoricamente que o réu teria ameaçado estar armado no dia 

13/07/2013, bem como ter tentado atropelá-la no dia 

04/08/2013.Dessume-se dos autos que, embora a vítima, posteriormente, 

teria acreditado que no dia 13/07/2013 o réu não estaria efetivamente 

armado, já que, quando reataram o relacionamento, ele teria dito a ela que 

se tratava de uma carteira, fato que ele alegou em juízo, há que se 

ressaltar que no momento da ameaça, quando se configurou o tipo penal, 

além do dolo de coagir a vítima, já que as ameaças ocorreram no momento 

em que ele fez parecer ter uma arma de fogo na cintura, houve 

expressamente a demonstração de temor pela vítima quanto ao ato 

ameaçador.Ademais, importante ressaltar que o próprio réu em juízo, 

embora tenha negado a contratação de pessoas para perseguir a vítima, 

confirmou a prática dos demais comportamentos, já que não aceitava a 

ideia de ver a vítima em companhia de outra pessoa, como de fato 

aconteceu no d ia  04/08/2013,  quando ter ia  tentado 

atropelá-los.Anteriormente a esse fato, no dia 13/07/2013, o réu já teria 

ameaçado a vítima e o seu namorado, à época, afirmando à vítima que eles 

“iam ver”, e, “aquele seu todinho vai virar milk shake, junto de você”, 

momento em que fazia menção de estar armado, oq eu mais uma vez 

demonstra o sentimento de temeridade que ele causou na vítima.Nesse 

passo, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ficam 

evidenciados no depoimento das testemunhas, mas principalmente no 

depoimento da vítima e do próprio acusado, que confessou, em parte, a 

prática dos crimes a ele imputados. Assim sendo, o conjunto probatório é 

robusto no sentido de apontar o acusado como autor dos fatos, conforme 

as circunstancias fáticas acima apontadas.Por todo exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia penal para condenar o acusado 

Elias Ruppentahl Fank nas imputações dos crimes definidos no artigo 147, 

do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal. 

Ato contínuo, passo à dosimetria da pena. A sanção relativa ao tipo penal 

descrito no artigo 147 do Código Penal varia de 01 (um) a 06 (seis) meses 

de detenção ou multa.1ª Fase Passando a dosar a pena em concreto a ser 

aplicada ao réu, agora condenado, tem-se que o sistema penal dividiu a 

equalização da reprimenda estatal em 3 distintas fases, sendo que na 

primeira delas, a análise se faz a partir de 8 circunstâncias judiciais 

elencadas no art. 59 do Código de Penas e que devem ser valoradas e 

sopesadas de modo razoável, proporcional e justificado pelo julgador.Na 

fase inicial de dosagem da pena, não se verifica qualquer fato ou 

circunstância do crime que justifique a pena inicial acima do mínimo 

legal.Destarte, aplico a pena mínima, fixando-a inicialmente em 01 (um) mês 

de detenção.Na segunda etapa dosimétrica, por se tratar a violência 

familiar, causa de qualificação, aplico a agravante prevista no artigo 61, II, 

“f”, do Código Penal, aumentando a pena para 01 (um) mês e 5 (cinco) 

dias de detenção.Finalmente, na 3ª fase dosimétrica, inexistem causas de 

aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual mantenho a pena em 01 

(um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.Por fim, encontra-se a causa de 

aumento delineada no art. 71 do CP, ou seja, há que se valorar, nessa 

quadra, a quantidade dos delitos e de vítimas, para se definir o percentual 

de majoração a que alude o preceptivo legal.Nesse diapasão:"É pacífico 

na jurisprudência desta Corte o entendimento de que 'o aumento da pena 

pela continuidade delitiva, dentro do intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 
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71 do CPB, deve adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. 

Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 

infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 

infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações'. (AgRg no REsp 1169484/RS, 

Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 16/11/2012)"(AgRg no Ag no 

REsp 1367472/SC, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 

29/08/2014)Constatado nos autos a configuração de duas situações de 

ameaças comprovadas e confessadas pelo acusado, deve a pena ser 

elevada ao percentual de 1/5, fixando-a em definitivo em 1 (um) mês e 12 

(doze) dias de detenção.Deixo de efetuar a substituição da pena aplicada 

por restritiva de direito, haja vista que o acusado não preenche os 

requisitos do artigo 44, do Código Penal, especificamente pela prática de 

crime de grave ameaça em situação de violência doméstica. 

Vejamos:RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR E 

DOMÉSTICO – ART. 129, §9º, CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA 

DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE 

PROVAS – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CONTIDO NOS 

AUTOS APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA 

SEGURO E COESO ALIADO A CONFISSÃO JUDICIAL – LAUDO PERICIAL 

QUE ATESTA A OCORRÊNCIA DAS LESÕES CORPORAIS – SENTENÇA 

MANTIDA. APELO DESPROVIDO. INCONFORMISMO MINISTERIAL – 

PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA – ART. 44 DO 

CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO 

OBJETIVO – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – 

RECURSO PROVIDO.Não cabe absolvição, com base na insuficiência de 

provas, quando o conjunto probatório encontra-se harmônico e suficiente 

para embasar o decreto condenatório. Nos crimes de violência doméstica, 

assume destaque as declarações da vítima, principalmente quando em 

consonância com as demais provas produzidas nos autos aliada ao fato 

das lesões terem sido atestadas pelo laudo pericial acostado no feito, 

aliada à confissão judicial, inexistindo dúvidas de que o agente praticou os 

ilícitos descritos nas normais penais incriminadoras do art. 129, §9º do 

Código Penal. Para a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, devem ser preenchidos, cumulativamente, os 

requisitos objetivos e subjetivos exigidos no art. 44 do Código Penal. Na 

hipótese, o apelante ofendeu a integridade corporal de sua 

ex-companheira mediante socos e pontapés, causando-lhe escoriações 

pelo corpo, o que afasta a configuração do requisito previsto no inciso I do 

art. 44 do Código Penal, visto que o delito foi praticado com violência à 

pessoa.(Ap 153268/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 

01/02/2017)Contudo, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, 

uma vez que o regime de pena imposto é incompatível com a prisão, 

devendo o regime de cumprimento ser imposto no juízo da execução em 

que a pena for cumprida.Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas 

e despesas processuais.Conforme dispõe o art. 392, inciso I do Código de 

Processo Penal, intime-se pessoalmente o acusado da presente sentença 

condenatória.Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se conforme 

determinado a seguir: 1. Expeça-se ofício ao TRE-MT;2. Expeçam-se 

ofícios comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória 

irrecorrível aos órgãos de identificação Federal e Estadual;3. Expeça-se a 

Guia de Execução Provisória após o trânsito em julgado para a acusação, 

instruindo-a conforme determina a Lei de Execuções Penais e a 

CNGC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 16 de janeiro 

de 2018.Fabio PetengillJuiz 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.: 14973 Nr: 328-12.2003.811.0108

 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: Irno Schmidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Annita Schmidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:OAB/MT 9623, Ana Carolina Belleze Silva - OAB:MT 9.601-B, 

RENE CORASSA - OAB:OAB/MT 4972-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CAROLINA 

BELLEZE SILVA, para devolução dos autos nº 328-12.2003.811.0108, 

Protocolo 14973, 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.: 53652 Nr: 684-90.2014.811.0085

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSA, CMK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:16500/B

 Autos n° 684-90.2014.811.0085 (Código 53652)

Requerente: Ivandro Luiz Mantovani

 Requerido: Janede Santos Almeida Kuffel

Vistos.

Tendo em vista a petição de fl. 75 dos autos, DETERMINO o cumprimento 

integral da sentença proferida às fls. 73/74.

Após, arquive-se o processo.

Terra Nova do Norte, 27 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64199 Nr: 651-61.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABIATTI, SANDRA DE JESUS 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:OAB/MT-12.691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, de acordo com as considerações supra, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração, mantendo a decisão em voga, tal como foi proferida, 

devendo a parte se valer dos meios recursais cabíveis.Desta forma, 

AGUARDE-SE, a apresentação de contestação de mérito pelas requeridas 

e, após, CUMPRA-SE o remanescente da decisão de fls. 

36/38.DETERMINO a inclusão do polo ativo na presente demanda as partes 

Antonio Gabiatti e Dolores Ana Gabiatti, eis que se encontra em 

consonância com o artigo 329, inciso I, do Código de Processo 

Civil.REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para as alterações de 

praxe.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.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.: 63853 Nr: 473-15.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES DOS SANTOS FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SANTOS BARBOSA - 

OAB:24.850 OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 473-15.2018.811.0085 (Código 63853)

Requerente: Maria das Dores dos Santos Fonseca

 Requerido: Município de Nova Guarita e Estado de Mato Grosso

Vistos.

Em que pese à manifestação de fls. 44/55, tem-se que se trata de pedido 

de reconsideração da decisão de fls. 36/38.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

 Para se insurgir contra decisão judicial deve a parte se valer dos meios 

adequados, quais sejam recursos ou ação autônoma de impugnação. 

Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo 

recursal, consoante remansosa jurisprudência dos tribunais superiores.

Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Isto posto, de acordo com as considerações supra, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração, mantendo a decisão em voga, tal como foi proferida, 

devendo a parte se valer dos meios recursais cabíveis.

Desta forma, AGUARDE-SE, a apresentação de contestação de mérito 

pelas requeridas e, após, CUMPRA-SE o remanescente da decisão de fls. 

36/38.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 31 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50010 Nr: 993-19.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORTOLLI E RODRIGUES LTDA, LAURINDO DENIS 

FERRAZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO OMAR SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:OAB/MT 18484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ORLI MACEDO 

MELO - OAB:20.031

 Considerando a petição de fls. 1.235/1.237, bem como a certidão da 

Oficiala de Justiça às fls. 1.230/1.234, dando conta de que os portões da 

fazenda executada encontram-se fechados com cadeados, 

impossibilitando o acesso para o cumprimento do mandado de penhora, 

DEFIRO o a ordem de arrombamento para que se dê integral cumprimento 

ao mandado, nos termos do artigo 846 e §§ do CPC. Entretanto, consigno 

que o mandado deverá ser cumprido com prudência e moderação, 

observando o disposto no artigo 212, do CPC, uma vez que indefiro o seu 

cumprimento em horário noturno.Outrossim, ante os elementos trazidos 

aos autos dando conta de possível acirramento de ânimos entre os 

sujeitos processuais, autorizo a requisição de força policial para 

acompanhar o cumprimento da ordem. Requisite-se efetivo junto ao 

responsável pela Polícia Militar neste Município.Quanto ao pedido de busca 

e apreensão dos bens arrolados às fls. 1.236/1.237, nas mãos de quem 

quer que estejam, INDEFIRO tal requerimento, uma vez que não há 

comprovação da localização dos mesmos, nem mesmo indicado o local em 

que se encontram não passando de meras alegações da parte exequente. 

Ademais, não se trata de medida de busca e apreensão de coisa certa, 

mas de penhora de bens suficientes que ficarão afetados para o 

pagamento do débito.Quanto aos veículos automotores informados pela 

exequente que possuem Registro Nacional de Veículos Automotores, 

viável o bloqueio e penhora de veículos porventura existentes em nome do 

devedor, conferindo efetividade à prestação jurisdicional. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33643 Nr: 1137-66.2006.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MARIA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDOGÉRIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT

 Processo nº 1137-66.2006.811.0085 (Código 33643)

Exequente: Cleusa Maria Mendes

Executado: Ludogério José da Silva

Vistos.

Considerando que não se esgotou todos os meios de tentativa de 

intimação da parte executada, tampouco se encontra em local incerto e 

não sabido, INDEFIRO o pedido de citação por edital de fl. 176.

Assim, DETERMINO a intimação da exequente para que se utilizando dos 

meios cabíveis, promova o regular prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Transcorrendo o prazo in albis, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

provisório, com as baixas e anotações de estilo.

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.: 38401 Nr: 962-33.2010.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA 

MARANGON, LUIZ PEDRO MARANGON FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324 OAB/MT

 Processo nº 962-33.2010.811.0085 (Código 38401)

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Vera Lúcia Gonçalves de Oliveira Marangon e Luiz Pedro 

Marangon Filho

Vistos.

O executado às fls. 101/115 opôs “Exceção de Pré-Executividade”.

Como bem vem entendendo o E.STJ, mister a oitiva da parte contrária 

antes de julgar a objeção, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE, SEM A OITIVA DO 

EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.

1. É obrigatório o contraditório em sede de exceção de pré-executividade, 

razão pela qual não é possível que o juízo da execução acolha a exceção 

sem a prévia oitiva do exequente, ainda que suscitada matéria cognoscível 

de ofício.

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1279659/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 27/10/2011)”

Dessa forma, INTIME-SE a exequente para se manifestar acerca da 

objeção de pré-executividade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, 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 Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55442 Nr: 433-38.2015.811.0085

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT, FRANCISCO 

ENDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP-MT, BENEDITO 

AUGUSTO DALTRO DE CARVALHO, CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES 
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PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 Processo nº: 433-38.2015.811.0085 (Código 55442)

Requerente: Município de Nova Guarita/MT

Representante: Francisco Endler

Requerido: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato 

Grosso e outro.

Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 160/161, INTIME-SE o douto causídico 

Celso Alves Pinho para que aporte aos autos o contrato de honorários 

entabulado, eis que a manifestação retro mencionada encontra-se 

ausente do respectivo documento.

Em que pese o pedido de fl. 162, antes de analisá-lo, DETERMINO a 

intimação da parte requerida Federação Sindical dos Servidores Públicos 

do Estado de Mato Grosso - FESSP para que regularize a representação 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista que não consta 

nos autos a respectiva procuração.

DETERMINO à Serventia do juízo para que certifique-se o decurso do 

prazo para a parte requerida Confederação dos Servidores Públicos do 

Brasil – CSPB manifestar acerca da r. decisão de fl. 157.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 31 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36464 Nr: 447-32.2009.811.0085

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER ELY GUARIENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bamerindus do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e, por consequência, 

NEGO PROVIMENTO ao pedido da parte embargante, por não haver, s.m.j., 

nenhuma omissão na sentença de fls. 87/95, nos termos do art. 1.022, 

§1º, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que 

prolatada.No mais, INTIME-SE a parte autora para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.Intimem-se.Às 

providências.Terra Nova do Norte, 31 de julho de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52603 Nr: 1245-51.2013.811.0085

 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): DARCY BEVILACQUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUIZ JOHANN - 

OAB:38.840 PR

 Autos nº 1245-51.2013.811.0085 (Código 52603)

Autor do Fato: Darcy Bevilacqua

 S E N T E N Ç A

Vistos.

Relatório dispensado na forma do art. 81, § 3º da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Com a ocorrência do fato delituoso nasce para o Estado o ius puniendi. 

Esse direito, que se denomina pretensão punitiva, não pode eternizar-se, 

por isso o Estado estabelece critérios limitadores para o exercício do 

direito de punir, e, levando em consideração a gravidade da conduta 

delituosa e da sanção correspondente, fixa lapso temporal dentro do qual 

o Estado estará legitimado a aplicar a sanção penal adequada.

 A prescrição traduz-se em instituto jurídico mediante o qual o Estado, por 

não ter tido capacidade de fazer valer o seu direito de punir em 

determinado espaço de tempo previsto pela lei, faz com que ocorra a 

extinção da punibilidade.

No caso vertente, a pena imposta para o delito previsto no art. 50, da Lei 

9.605/98 é de detenção, de 03 (três) meses a 01 (um) ano.

Deste modo, considerando que entre a data do fato (meados de 2012) e a 

presente data passaram-se mais de 04 (quatro) anos, nos termos do 

artigo 109, inciso V, do Código Penal, impõe-se o imediato reconhecimento 

da extinção da punibilidade através da prescrição.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Darcy Bevilacqua, 

qualificado nos autos, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura, 

c/c artigo 109, V e artigo 115, ambos do Código Penal.

Sem custas.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos, tendo em vista a propositura 

da ação civil pública em face do autor do fato para a recuperação do dano 

ambiental.

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.: 33483 Nr: 982-63.2006.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INEZ ROMANO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO BARBOSA

 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: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Processo nº 2006/140 (Código 33483)

Exequente: Inez Romano Monteiro

Executado: José Roberto Barbosa

Vistos.

Considerando a manifestação da parte autora às fls. 62/63, DETERMINO a 

remessa dos autos à Contadoria deste juízo, para que proceda com a 

atualização da dívida ora objeto dos autos.

Após, DETERMINO à Senhora Gestora Judiciária para que proceda-se com 

a inclusão do nome do executado ao Serasa, por meio do sistema 

SERASAJUD, para que seja anotado o débito descrito.

Empós, SUSPENDO o feito pelo prazo de 01 (um) ano e, transcorrido do 

prazo desta suspensão, INTIME-SE a parte autora para diligenciar o 

necessário para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente 

para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 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.: 33200 Nr: 701-10.2006.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR FULGENCIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347/MT, MÁRIO LÚCIO VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:1726/RO

 Processo n° 2006/124 (Código 33200)

Exequente: Gilson Gomes
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Executado: Adenir Fulgencio de Lima

S E N T E N Ç A

Vistos.

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95), passo a analise do mérito.

É o relatório. Decido.

No decorrer do procedimento, a parte autora, apesar de regularmente 

intimada para dar prosseguimento ao feito, inclusive pessoalmente, 

quedou-se inerte, conforme certificado à fl. 88.

 Destarte, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito.

Sendo assim, tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

485, III, do Novo Código de Processo Civil, revogando a liminar deferida.

Sem custas e honorários.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

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.: 37509 Nr: 69-42.2010.811.0085

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO ALVES NUNES

 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:

 Processo n° 69-42.2010.811.0085 (Código 37509)

Reclamante: Claudinei Silveira

Reclamado: Ronivaldo Alves Nunes

S E N T E N Ç A

Vistos.

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95), passo a analise do mérito.

É o relatório. Decido.

No decorrer do procedimento, a parte autora, apesar de regularmente 

intimada para dar prosseguimento ao feito, quedou-se inerte, conforme 

certificado à fl. 88.

 Destarte, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito.

Sendo assim, tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

485, III, do Novo Código de Processo Civil, revogando a liminar deferida.

Sem custas e honorários.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

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 Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58610 Nr: 526-88.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662-MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista ao Advogado do Réu para, 

no prazo legal, apreentar Alegações Finais, em conformidade a ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58610 Nr: 526-88.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662-MT

 Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, 

nos termos do artigo 312 e 313, I, do CPP, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva e mantendo assim a prisão cautelar do 

réu ODIMAR FERREIRA SANTIAGO.Intime-se o advogado da defesa para 

apresentar alegações finais no prazo legal.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NEREU RIBEIRO DO NASCIMENTO, Cpf: 

48189065149, Rg: 480.051-6, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: AUGUSTO DE BARROS, brasileirol, casado, 

aposentado, portador do documento de identidade R.G. n° 200245 SSP/MT 

e CPF n°070.152.241-00 e sua esposa Sra DEISE COELHO DE BARROS, 

brasileira, casada, aposentada, portadora do documento de identidade 

R.G. n°200347 SSP/MT e CPF n°688.557.021-49, ambos residentes e 

domiciliados na cidade e Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade MT., 

sito à Avenida Dr. Mário Corrêa n° 1434, centro, por seu advogado e 

bastante procurador que esta subscreve, procuração em anexo(Doc), 

com escritório profissional situado na Avenida Marechal Rondon, 2081, 

Bairro Centro de Pontes e Lacerda-MT...vem respeitosamente...propor a 

presente AÇÃO DE USUCAPIÃO do imóvel urbano, pelos motivos de fato e 

de direito que a seguir passa a expor: DOS FATOS: A localização do 

imóvel usucapiendo fica na zona urbana de Vila Bela da Santíssima 

Trindade MT, na rua da Travessa n°04, com 200 metros de frente por 100 

metros de fundo, de forma retangular, perfazendo o total de 20.000(vinte 

mil) metros quadrados, confrontando-se ao Norte com área do Espólio de 

Oreste Ferreira Coelho Benedito Costa Sales; Ao sul com terras devolutas; 

a leste com travessa n°04 e ao oeste com terras devolutas. O imóvel foi 

adquirido pelos autores no ano de 1982, pelo valor de hum mil cruzeiros, 

ou seja, há mais de 30 (trinta) anos do antigo proprietário Sr. Domicio 

Germano do Nascimento já falecido, porém, tendo a posse mansa e 

pacífica do referido imóvel sem que houvesse interrupção, nem oposição. 

Portanto após todo esse período vem agora um dos filhos do vendedor um 

tal de nereu do Nascimento tumultuar a situação e causar transtorno aos 

autores confore B.O em anexo...DO PEDIDO: Diante do Exposto requer: a) 

a citação de Nereu Ribeiro do Nascimento, portador do documento de CPF 

48189065149, rg 4800516 SSP/MT, residente e domiciliado na Avenida 

Couto Magalhães, 2396, centro de Várzea Grande MT., bem como dos 

confinantes e, por edital, dos eventuais interessados, sendo observado o 

prazo do artigo 232, inciso IV do Código de Processo Civil. b) Seja 

intimado, as autoridades competentes da Fazenda pública da União, 

Estado, e Município, para que manifestem-se. C) seja intimado o Ministério 

Público, para que intervenha nos autos do processo. D) A procedência da 

presente ação, com a finalidade de ser decretada na sentença, o domínio 

dos requwerenres sobre a área do imóvel, condenando-se a parte que 

contestar ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% sobre o 

velor venal, custas e despesas processuais. Requer o auspício da Justiça 

Gratuita, tendo em vista que os autores são aposentados e não possuem 

renda que não comprometam suas subsistência. DO VALOR DA CAUSA. 
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Para os efeitos legais e fiscais, dá-se à presente causa o valor de R$ 

10.000.00 dez mil reais. Nestes termos pede deferimento. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT 20/08/15

Descrição do Imóvel Usucapiendo: localização do imóvel usucapiendo fica 

na zona urbana de Vila Bela da Santíssima Trindade MT, na rua da 

Travessa n°04, com 200 metros de frente por 100 metros de fundo, de 

forma retangular, perfazendo o total de 20.000(vinte mil) metros 

quadrados, confrontando-se ao Norte com área do Espólio de Oreste 

Ferreira Coelho Benedito Costa Sales; Ao sul com terras devolutas; a leste 

com travessa n°04 e ao oeste com terras devolutas. Despacho/Decisão: 

Vistos em correição.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, Jhonatan Correia Motta, digitei.Vila Bela da Santíssima Trindade, 

16 de janeiro de 2018.José Carlos de Souza Cândido

Gestor(a) Judiciário(a).Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-47.2016.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE XAVIER DE MACEDO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-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):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 8010058-47.2016.8.11.0077. REQUERENTE: ELIZABETE XAVIER 

DE MACEDO FIGUEIREDO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, 

etc. Vista à parte autora sobre depósito judicial e para dizer se a 

obrigação foi integralmente satisfeita, sob pena de extinção do processo 

pelo cumprimento da obrigação e arquivamento dos autos. Prazo de cinco 

dias. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 02 de agosto de 2018. ELMO 

LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106735 Nr: 973-35.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBERSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:MT/ 

16.505-B

 INTIMAR OS ADVOGADOS DOS DENUNCIADOS PARA, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116819 Nr: 1539-13.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO CHIODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, CRISTIANE 

DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:22627/O, SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAR EM RELAÇÃO A COTA MINISTERIAL DE 

REF. 44.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124072 Nr: 1859-29.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO WILLY JARDIM DA SILVA, 

ANDERSON JOSE PADILHA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Autos nº: 1859-29.2018.811.0096

Código nº: 124072

Vistos, etc.

1) RECEBO a denúncia, nos termos que foi posta em Juízo, vez que estão 

presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

2) Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, com redação 

alterada pela Lei nº 11.719/2008, CITEM-SE os acusados para 

responderem à acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, 

CONSIGNANDO que na 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.

3) No ato de citação deve constar a obrigatoriedade de o oficial de justiça 

indagar os acusados se eles pretendem constituir advogado ou se o juiz 

deve nomear lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a sua 

defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor.

 4) O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre a 

notificação do acusado, deve mencionar se este informou se pretende ou 

não constituir advogado, e, em caso negativo, sempre que possível, os 

motivos pelos quais não tenciona contratar defensor, nos termos do artigo 

1.373, § 3º e § 4º da CNGC, acrescidos pelo Provimento nº 30/08-CGJ).

5) 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), e alimente-se o banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), nos termos 

da CNGC, CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

6) INDEFIRO o pedido de juntada das certidões dos antecedentes criminais 

do acusado, bem como a expedição de oficio a autoridade policial, vez que 

tal incumbência somente poderá ser transferida ao judiciário caso 

devidamente comprovado pelo Ministério Público a impossibilidade de 

fazê-lo (artigo 1.373 da CNGC).

7) No mais, quanto a conduta perpetrada por ELIANE RAQUEL DA CRUZ – 

disparo de arma de fogo -, uma vez que praticada sem o elemento volitvo 

exigido no art. 15 da Lei n. 10826/200, sendo que o ato praticado insere 

como causa de exclusão de antijuridicidade ou tipicidade, ACOLHO o 

pedido do Parquet, para HOMOLOGAR o ARQUIVAMENTO do presente 

inquérito em relação a ELIANE RAQUEL DA CRUZ, sem prejuízo, 

entretanto, de eventual prosseguimento das investigações, caso surjam 

novas provas, in verbis artigo 18 do CPP.

8) No mais, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestação 

quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, pleiteada pelo réu 

Leandro Willy Jardim da Silva.

 9) Após, conclusos.

 10) CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 1º de Agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO BUGRES 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO NA 

COMARCA DE BARRA DO BUGRES-MT 

 

EDITAL 09/2018-DF 

 

O Excelentíssimo Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Barra do 

Bugres/MT, no uso de suas atribuições legais, conforme provimento nº. 29/2014-CM, 

autorizado pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, no uso de suas 

atribuições legais, torna público a abertura do Processo Seletivo para credenciamento de 

Juiz Leigo na Comarca de Barra do Bugres-MT, mediante as condições estabelecidas 

neste Edital. 

 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1  - O processo seletivo será regido por este Edital e realizado pela Comissão, 

composta pelos seguintes membros: 

Presidente: João Filho de Almeida Portela, Juiz de Direito e Diretor do Foro; 

Membros: Maria Euzenete Guedes de Oliveira Taques, Gestora Geral;  

                   Anne Caroline Fonseca Pereira, Gestora Administrativa II; 

                   Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestora Administrativa III; 

                   João Pedro Teodoro de Oliveira – Assessor de Gabinete I; 

         Douglas Henrique Sertão de Souza – Assessor de Gabinete II. 

1.2 – O processo seletivo se destina a selecionar candidatos para o exercício da 

função de Juiz Leigo e far-se-á mediante prévia inscrição e aplicação de prova de 

múltipla escolha e prova prática de sentença, ambas de caráter eliminatório e 

classificatório. 

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 nº. 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.  

1.4 – O Juiz Leigo é auxiliar da Justiça, presta serviço público relevante, sem 

vínculo empregatício, e responderão pelas contribuições previdenciárias e tributárias, 
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devendo, mensalmente, fazer prova da regularidade do recolhimento dessas obrigações 

ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

1.5 – Os candidatos habilitados, após a capacitação realizada pelo Tribunal de 

Justiça, serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça por 02 (dois) anos, 

admitindo uma única prorrogação por igual período. 

1.6 – O credenciamento será considerado automaticamente prorrogado, por igual 

o período, se, dentro dos 30 (trinta) dias ao vencimento do biênio, não for publicado o 

ato de descredenciamento. 

  1.7 – O Juiz Leigo fica impedido de exercer a advocacia nos Juizados Especiais 

quando no desempenho de suas funções, em conformidade com o parágrafo único do 

art. 7º da Lei nº. 9.099/95. 

1.8 – É vedado ao servidor público o exercício da função de Juiz Leigo. 

1.9 – O candidato deverá estar, obrigatoriamente, em situação regular na OAB, 

sem nenhuma restrição ao exercício da advocacia. 

 

2 – DAS VAGAS 

 

2.1 – A seleção visa o credenciamento de 01 (uma) vaga de Juiz Leigo, para 

atuação no Juizado Especial da Comarca de Barra do Bugres-MT, bem como a 

formação de cadastro de reserva, nos termos do Anexo I deste Edital. 

 

3 – DOS REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE JUIZ LEIGO 

 

3.1 – De acordo com o que determina a Lei nº. 9.099/95, as Leis 

Complementares Estaduais nº. 270/2007, 513/2013 e o Provimento nº. 29/2014-CM, no 

ato do credenciamento os candidatos deverão atender às seguintes exigências: 

a) ser advogado, com mais de 02 (dois) anos de experiência profissional; 

b) não exercer nenhuma atividade político-partidária; 

c) não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou entidade 

associativa; 

d) residir, preferencialmente, na Comarca do Juizado; 

e) não possuir antecedentes criminais e não ser demandado em ação de natureza civil; 
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f) não ter processo em andamento no Juizado Especial da Comarca onde pretenda 

exercer a função; 

g) Não ser cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou 

colateral, até o terceiro grau, inclusive, do Juiz Titular do Juizado no qual exerça suas 

funções. 

 

4 – DA REMUNERAÇÃO E DA CARGA HORÁRIA 

 

4.1 - O Juiz Leigo será remunerado por abono variável, de cunho puramente 

indenizatório, por suas atuações em favor do Estado, observado o teto máximo 

correspondente ao subsídio do cargo efetivo de Analista Judiciário, previsto na Classe 

A, Nível I, atualmente R$ 4.871,67 (quatro mil oitocentos e setenta e um reais e 

sessenta e sete centavos – conforme tabela remuneratória do TJMT). 

4.1.1 - Pelos atos que praticar, o Juiz Leigo, após homologação deles 

pelo Juiz Togado, receberá os seguintes valores:  

Sentença com julgamento 

de mérito: 

Sentença sem julgamento 

de mérito: 

Acordo: 

1% do subsídio do cargo 

efetivo de Analista 

Judiciário Classe A, Nível 

1 

0,5% do subsídio do cargo 

efetivo de Analista 

Judiciário Classe A, Nível 

1 

0,3% do subsídio do cargo 

efetivo de Analista 

Judiciário Classe A, Nível 

1 

 

4.1.2 - Para os fins de remuneração do Juiz Leigo, consideram-se 

sentença sem julgamento de mérito as padronizáveis e as decorrentes de revelia. 

4.2 - Somente serão remunerados os atos praticados e homologados após o ato 

de credenciamento do Juiz Leigo, sendo vedado, em qualquer caso, pagamento 

retroativo. 

4.3 - Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não se 

permitindo a cumulação, quando se tenha ultrapassado o teto.  

4.4 - Até o quinto dia útil do mês seguinte, para fins de pagamento, serão 

encaminhados ao FUNAJURIS (Fundo de Apoio Judiciário):  

a) relatório de produtividade extraído dos Sistemas Informatizados do Poder Judiciário 

de Mato Grosso; 
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b) nota fiscal de prestação de serviço de pessoa física, atestada pelo Juiz Togado;  

c) comprovantes de recolhimento de ISS ou INSS. 

4.5 - Cada Juiz Leigo indicará conta corrente em instituição bancária, onde será 

depositada a sua remuneração mensal, com a devida retenção do Imposto de Renda, 

pelo FUNAJURIS (Fundo de Apoio ao Judiciário). 

 

5 - DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 

5.1 - São atribuições do Juiz Leigo: 

I – No Juizado Especial Cível: 

a) dirigir o processo, apreciando os pedidos de produção de provas e determinando a 

realização de outras que entenda necessárias; 

b) presidir audiências de conciliação e de instrução e julgamento, buscando sempre a 

composição amigável do litígio; 

c) proferir decisões que reputar mais justa e equânime, submetendo-as à homologação 

do Juiz Togado. 

II – No Juizado Especial Criminal: 

a) promover a conciliação nas ações privadas e públicas condicionadas; 

b) intermediar a transação penal e a composição de danos, após a proposta elaborada 

pelo Ministério Público; 

c) reduzir a termo a conciliação ou composição dos danos civis e encaminhar ao Juiz 

Togado para homologação; 

d) atuar nas audiências sob a presidência do Juiz Togado. 

5.2 - Nos feitos de competência do Juizado Especial Criminal, é vedado ao Juiz 

Leigo homologar acordos e proferir atos decisórios, bem como decretar prisão, resolver 

incidentes, executar penas ou exercer qualquer outra atividade privativa de Juiz Togado. 

5.3 - São deveres do Juiz Leigo: 

a) assegurar às partes igualdade de tratamento; 

b) não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição; 

c) manter rígido controle dos processos em seu poder; 

d) não exceder, injustificadamente, os prazos para impulsionar os autos, proferir 

decisões e submetê-las à homologação do Juiz Togado; 
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e) comparecer, pontualmente, no horário de início das sessões de audiência e não se 

ausentar, injustificadamente, antes de seu término; 

f) determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos 

prazos legais; 

g) tratar com urbanidade e respeito os Magistrados, partes, membros do Ministério 

Público, Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, Servidores e Auxiliares da 

Justiça; 

h) manter conduta irrepreensível na vida pública e particular; 

i) utilizar traje compatível com o decoro judiciário; 

j) assinar lista de comparecimento na Secretaria dos Juizados Especiais após a 

realização das sessões de audiência; 

k) cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de 

ofícios; 

l) não advogar nos Juizados Especiais durante o período do credenciamento; 

m) frequentar cursos e treinamentos indicados ou ministrados pelo Tribunal de Justiça; 

n) agir sob orientação e supervisão do Juiz Togado. 

5.4 - Para os fins do preceituado na alínea b, aplicam-se aos Juízes Leigos os 

motivos de impedimento e suspeição previstos nos artigos 144 à 148 do Código de 

Processo Civil, respectivamente. 

 

6 – DA INSRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

 

6.1 - A inscrição deverá ser efetuada presencialmente no Fórum da Comarca de 

Barra do Bugres-MT ou por e-mail, no endereço: barra.bugres@tjmt.jus.br a partir das 

12h do dia 06 de agosto de 2018 até às 19h do dia 17 de agosto de 2018 (horário local), 

considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse 

período e horário, mediante preenchimento da ficha de inscrição constante do Anexo II. 

6.1.1 – Aos candidatos que fizerem a inscrição via e-mail, deverá 

digitalizar a documentação solicitada, bem como a ficha de inscrição e ligar no 

número (65) 3361-1261 / 3361-1260 / 3361-1100 – ramal 201 entre às 12:00h e 

às 19h (horário local), para confirmar o recebimento da inscrição via e-mail. 

6.2 - Não haverá cobrança da taxa de inscrição. 

Disponibilizado - 03/08/2018 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed.n. 10309 Caderno de Anexo - Página 6 de 23



6.3 - As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo o 

direito de excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto das informações, 

bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados informados, sem prejuízo de 

eventual responsabilidade penal. 

6.4 - O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e 

apresentado no local da realização das provas. O candidato(a) que realizar a inscrição 

via e-mail deverá imprimir o envio deste para fins de confirmação da inscrição. 

6.5 - A comprovação do que estabelece o subitem 16.1, alínea b, para fins de 

desempate, deverá ser feita no ato de inscrição, com a apresentação dos documentos 

pertinentes. 

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. 

6.8 – Não haverá compensação de tempo de amamentação no tempo de duração 

da prova. 

 

7 – DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS 

 

7.1 - Será publicado no Diário da Justiça Eletrônico edital com as inscrições 

preliminarmente deferidas, considerando-se indeferidas as que não constarem da relação 

definitiva. 

7.2 - Do indeferimento da inscrição caberá recurso, dirigido ao Presidente da 

Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, no prazo de 02 (dois) dias úteis após a 

publicação do resultado. 

 

8 – DAS PROVAS 

 

8.1 - As provas do Processo Seletivo serão aplicadas no mesmo dia, da seguinte 

forma: 
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8.1.1 - Prova objetiva contendo 20 (vinte) questões de múltipla escolha, 

tendo cada uma 04 (quatro) alternativas, das quais apenas uma será considerada 

correta. 

8.1.2 - Prova prática de sentença com o mínimo de 40 (quarenta) linhas e 

o máximo de 120 (cento e vinte) linhas, dispensado o relatório. 

8.2 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das 

provas com antecedência de 01 (uma) hora em relação ao horário determinado para o 

início das provas. 

8.3 - O portão de acesso ao prédio será aberto às 07h30min e fechado às 08h, em 

todos os locais de aplicação das provas no horário local de Barra do Bugres-MT.  

8.4 - Após o fechamento do portão, não será permitido o acesso do candidato ao 

prédio de aplicação da prova, seja qual for o motivo alegado.  

8.5 - O candidato deverá comparecer ao local da prova munido de caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul fabricada em material transparente, documento de 

identificação original e comprovante de inscrição obtido no ato de sua efetivação, 

conforme dispõe o item 6 deste edital. 

8.6 - 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, que valha como identidade; carteira de 

trabalho e previdência social; carteira nacional de habilitação. 

8.7 - Os documentos deverão estar em perfeitas condições de conservação, de 

forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato.  

8.8 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização 

da prova, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá 

apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido 

há, no máximo, 30 (trinta dias). 

8.9 - Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, 

nem protocolo de documento. 

8.10 - Não serão aceitos como documento de identidade certidão de nascimento, 

CPF, títulos eleitorais, carteira de motorista (modelo antigo), carteira de estudante, 
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carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documento ilegível, não identificável 

e/ou danificado, ou quaisquer documento que não contenha foto. 

8.11 - O tempo total de aplicação das duas (2) provas será de cinco (5) horas. 

8.12 - O tempo mínimo de permanência do candidato em sala é de 01 (uma) hora 

de seu início efetivo, e de três horas para o candidato que desejar levar seu caderno de 

prova. 

8.13 - O candidato que se retirar da sala, após a entrega das provas, não poderá 

retornar em hipótese alguma.  

8.14 - Os 03 (três) últimos candidatos que permanecerem na sala das provas 

deverão retirar-se do local simultaneamente, após assinatura na ata. 

8.15 - Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o 

motivo alegado, nem substituição do cartão de respostas definitivo. 

8.16 - O candidato não poderá alegar, sob hipótese alguma, desconhecimento 

sobre a realização das provas como justificativa de sua ausência. 

8.17 - O não comparecimento às provas, independentemente do motivo, 

caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Processo 

Seletivo.  

8.18 - No dia da realização da prova, na hipótese de o nome do candidato não 

constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos, será feita sua 

inclusão mediante apresentação do comprovante de inscrição e comunicada à Comissão 

Organizadora responsável. 

8.19 - A inclusão de que trata o subitem 8.18 será realizada de forma 

condicional, devendo constar em ata de ocorrência, para análise pela Comissão de forma 

condicional, devendo constar em ata de ocorrência, para análise pela Comissão de 

Apoio ao Processo Seletivo, com intuito de verificar a pertinência da referida inscrição. 

8.20 - Constatada a improcedência da inscrição de que trata o subitem 8.18, ela 

será automaticamente cancelada, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

8.21 - Será EXCLUÍDO do Processo Seletivo o candidato que: 

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 bem assim aquele que se comunicar 

com outro candidato; 
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c) for surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, gravador, 

receptor, pager, notebook e/ou equipamento similar; 

d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das 

provas, autoridade presente e/ou demais candidatos; 

e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 

e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para sua 

realização; 

g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal; 

h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando cartão de respostas, caderno de 

questões ou outro material não permitido, sem autorização; 

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 Processo Seletivo; 

l) apresentar-se em local e horário diferentes da convocação oficial; 

m) desobedecer às instruções dos supervisores e fiscais do processo seletivo durante a 

realização da prova objetiva. 

8.22 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em 

razão do afastamento de candidato da sala de provas, por qualquer motivo. 

8.23 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por nenhum membro 

da equipe de aplicação e/ou autoridade presente, informações referentes ao seu conteúdo 

e/ou critérios de avaliação e de classificação. 

 

9 - DA PROVA OBJETIVA 

 

9.1 As questões da prova objetiva abordarão as matérias relacionadas no 

programa que constitui o Anexo III do presente edital, abrangendo as seguintes áreas de 

conhecimento: 

 Área de Conhecimento 

Língua Portuguesa 
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Questões 

Objetivas 

Direito Constitucional 

Direito Civil 

Direito Processual Civil 

Direito Penal 

 Direito Processual Penal 

Lei dos Juizados Especiais 

Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato 

Grosso 

Legislação Extravagante 

Legislação Ambiental. 

Direito Administrativo 

 

9.2 A prova objetiva será aplicada, na data provável de 23 de setembro de 2018, 

nos locais indicados em edital específico, publicado com pelo menos cinco (5) dias de 

antecedência, com início previsto para as 08:00h e término para as 13:00h. 

9.3 O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul, que será o único documento válido para a correção 

das provas. O preenchimento do cartão 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. 

9.4 Em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas por erro do 

candidato. 

9.5 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no cartão de 

respostas serão de inteira responsabilidade do candidato. 

9.6 Será nula a resposta dada pelo candidato quando: 

a) o cartão 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. 

9.7 Somente o cartão de respostas será considerado para efeito de correção da 

prova objetiva. 

 

10 - DA PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA 

Disponibilizado - 03/08/2018 Diário da Justiça Eletrônico - MT Ed.n. 10309 Caderno de Anexo - Página 11 de 23



10.1 - O candidato somente receberá a prova prática de sentença após a entrega 

da prova objetiva. 

10.2 - A prova prática de sentença deverá ser manuscrita, em letra legível, com 

caneta esferográfica de tinta preta ou azul, não sendo permitida a interferência e/ou 

participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato portador de deficiência, se a 

deficiência impossibilitar a redação pelo próprio candidato e/ou de candidato a quem 

tenha sido deferido atendimento especial para a realização da prova. Nesse caso, o 

candidato será acompanhado por um FISCAL devidamente treinado, para o qual deverá 

ditar o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de 

pontuação, sendo informada, essas condições especiais, no ato da inscrição. 

10.3 - As folhas de resposta da prova prática de sentença não poderão ser 

assinadas, rubricadas, nem conter, em outro local, que não o apropriado, nenhuma 

palavra ou marca que identifique o candidato sob pena de eliminação. 

10.4 - As folhas de resposta não serão substituídas por erro de preenchimento do 

candidato. 

10.5 - Terá sua prova anulada o candidato que não devolver as folhas de resposta 

da prova prática de sentença. 

10.6 - Somente será permitida consulta a Constituição Federal, Código Civil, 

Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal e Leis n. 8.078/90 e 

9.099/95, Vade Mecum, sem anotações e comentários, somente legislação; quando o 

candidato entregar a prova objetiva e der início à prova prática de sentença. 

 

11 - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

11.1 - A prova objetiva valerá de zero (0) a cem (100). 

11.2 - A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações 

da folha de respostas, será igual a cinco 05 (cinco)  pontos, caso a resposta do candidato 

esteja em concordância com o gabarito definitivo da prova. 

11.3 - O cálculo da nota da prova objetiva será igual ao número de acertos 

multiplicado por 05 (cinco). 

11.4 - Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota 

inferior a 60 (sessenta) pontos na prova objetiva de seleção, neste caso, não será 

corrigida a prova prática de sentença. 
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11.5 – Somente os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 60 

(sessenta) pontos terão corrigidas as suas provas práticas de sentença. 

11.6 - A prova prática de sentença valerá de 00 (zero) a 100 (cem). 

11.7 - Deverão ser considerados na avaliação da prova prática de sentença o 

conhecimento sobre o tema jurídico, a utilização correta do idioma oficial e a 

capacidade de exposição. 

11.8 - Serão eliminados do Processo Seletivo os candidatos que obtiverem nota 

inferior a 60 (sessenta) pontos em cada prova. 

 

12. NOTA FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

 

12.1 - A classificação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem decrescente 

da média final. 

12.1.1 - Em nenhuma hipótese haverá arredondamento de nota, 

desprezadas as frações além do centésimo nas avaliações do Processo Seletivo. 

 

12.2 - A média final será calculada da seguinte forma: 

 

[NPO + (NPPS x 3)]/4 = NF 

 

Onde: 

NPO = Nota da Prova Objetiva 

NPPS = Nota da Prova Prática de Sentença 

 

12.3 - A classificação final dos candidatos habilitados será feita em ordem 

decrescente de nota final e processada após a análise dos recursos interpostos e a 

aplicação dos critérios de desempate. 

 

13 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

13.1 - Para efeito de desempate, prevalecerá a seguinte ordem de notas: 

a) Tiver maior idade, conforme dispõe o art. 27, parágrafo único, da Lei nº. 

10.741/2003; 
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b) Tiver maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do 

Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal, condição que deverá comprovar no 

ato da inscrição;  

c) maior pontuação na prova prática de sentença; 

d) maior pontuação na prova objetiva. 

 

14 - DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

14.1 O candidato poderá interpor recurso, no prazo de até dois (2) dias úteis após 

a publicação do ato que tornar público: 

a) o indeferimento de inscrição do candidato; 

b) o gabarito provisório da prova objetiva; 

c) a eliminação do candidato; 

d) a classificação do candidato. 

14.2 - Os recursos serão examinados pela Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo, não cabendo recursos adicionais à Comissão. 

14.3 - Se do exame dos recursos resultar anulação de questão, os pontos 

correspondentes a esta questão serão atribuídos a todos os candidatos que prestaram a 

prova. 

14.4 - Se houver modificação no gabarito provisório decorrente dos recursos, a 

prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial. 

14.5 - Serão desconsiderados os recursos em desacordo com este Edital. 

 

15 - PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 

15.1 - A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo 

será feita por meio de edital a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico. 

15.2 - Na publicação das listagens dos resultados do Processo Seletivo constarão 

sempre os nomes dos candidatos, em ordem de classificação. 

15.3 - O candidato aprovado deverá apresentar no Fórum da Comarca de Barra 

do Bugres-MT, Fórum Des. Milton  F. F. Mendes Praça Elizário Arantes Souza, 1.030 - 

Centro, Barra do Bugres-MT, 78.390-000, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a 

publicação do Edital do resultado final, os seguintes documentos: 
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a) cópia autenticada da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

b) certidão negativa de antecedentes criminais e de ações cíveis, da justiça estadual e 

federal, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, dos locais em que residiu; 

c) declaração de que não advoga no âmbito do Juizado Especial da Comarca onde 

pretende exercer a função; 

d) declaração de que não exerce nenhuma atividade político-partidária, não é filiado a 

partido político e não representa órgão de classe ou entidade associativa; 

e) cópia autenticada do diploma; 

f) certidão de inscrição regular na OAB; 

g) certidões e documentos que comprovem a experiência profissional por mais de dois 

anos; 

h) atestado de sanidade física e mental, emitido por um médico da rede oficial; 

i) 02 (duas) fotografias 3x4, recentes. 

15.3.1 - Para comprovação da experiência profissional, considera-se o 

efetivo exercício da advocacia, inclusive voluntária, mediante a participação 

anual mínima em 05 (cinco) atos privativos de advogado em causas ou questões 

distintas, na forma prevista pelo art. 5º, parágrafo único, do Regulamento Geral 

do Estatuto da Advocacia e da OAB. 

15.4 - A aprovação no Processo Seletivo não gera direito ao candidato, mas o 

credenciamento, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final e o prazo de 

validade do Processo Seletivo.  

 

16 - DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

 

16.1 - A homologação do resultado final da seleção será feita pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça e publicada no Diário da Justiça Eletrônico.  

 

17 - DO CREDENCIAMENTO 

 

17.1 - Os candidatos aprovados, após a capacitação prevista no subitem 1.5, 

serão habilitados a ser credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, na ordem de 

classificação, no limite de vagas existentes ou naquelas que surgirem dentro do prazo de 
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validade do Processo Seletivo, pelo período de até dois (2) anos, admitida uma única 

prorrogação. 

17.2 - Após a publicação do ato de credenciamento, o candidato terá o prazo de 

cinco (5) dias úteis para se apresentar ao Juiz Diretor do Foro e ao Juiz responsável pelo 

Juizado Especial da comarca de Barra do Bugres-MT para a qual o candidato foi 

credenciado, devendo, nesse momento, assinar o termo de compromisso e 

responsabilidade, sob pena de configuração de desistência. 

17.3 - No caso de desistência formal, prosseguir-se-á o credenciamento dos 

demais candidatos habilitados, observada a ordem classificatória. 

 

18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

18.1 - Todos os atos relativos ao presente Processo Seletivo, convocações, 

comunicados, resultados e homologação serão disponibilizados no átrio do Fórum e 

publicados no Diário da Justiça Eletrônico. 

18.2 - Os itens deste Edital poderão sofrer 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 e, ninguém no futuro possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no átrio do fórum e publicado 

no Diário de Justiça Eletrônico. 

 

 

                                Barra do Bugres-MT, 01 de agosto de 2018. 

 

João Filho de Almeida Portela 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 

Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo 
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ANEXO I: 

 

QUADRO DE VAGAS 

COMARCA DE BARRA DO BUGR4ES-MT 

UNIDADE JUDICIÁRIA VAGAS 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 01 
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ANEXO II: 

FORMULÁRIO DE INSCRIÃO PARA JUIZ LEIGO 

 

 

Nome do Candidato:___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Nº do documento de identidade: 

_________________________________ 

Órgão expedidor/Estado expedidor: 

_________________________________ 

Data de expedição do documento: 

______/______/__________ 

CPF: 

________.________.________-______ 

Data de Nascimento: 

______/______/__________ 

Estado civil:  (   ) solteiro(a) 

(    ) casado(a) (    ) divorciado 

Sexo: (    ) Masculino 

(     ) Feminino 

(    ) Canhoto 

(    ) Destro 

Pai: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Mãe: ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Telefone fixo: (      ) ________________ Celular: (      ) ______________________ 

Email: _______________________________________________________________ 

Instituição que cursou o Ensino Superior: ___________________________________ 

Data de conclusão do curso: 

______/______/__________ 

Cidade/UF de concluiu o curso: 

__________________________________ 

Meio de Inscrição: (    ) Presencial – entrega no fórum de Barra do Bugres-MT 

(    ) Via e-mail – barra.bugres@tjmt.jus.br – Confirmação pelo telefone (65) 3361-

1261/1260/1100 – ramal 201. 

Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para credenciamento na função 

de Juiz Leigo da Comarca de Várzea Grande-MT, exigido pelo Edital nº. 09/2018-DF, 

e a ele sujeito integralmente. 

Assinatura do(a) candidato(a): __________________________________________ 
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ANEXO III: 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA SELEÇÃO DE CONCILIADORES DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 

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. 

Das funções essenciais à Justiça. 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.  

4. PROCESSO CIVIL: Fundamentos do processo civil. Capacidade processual. 

Impedimento e suspeição. Audiência. Conciliação. Instrução e Julgamento. Provas. 

Depoimento Pessoal. Confissão. Exibição de Documento ou Coisa. Prova Documental. 

Prova Testemunhal. Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais. 

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. 

7. DOS JUIZADOS ESPECIAIS: Lei 9.099/95 e 10.259/01. Lei Estadual 

6.176/03. Resoluções e provimentos específicos aos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso, Enunciados Nacionais e Estaduais. 

8. DA ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO: Lei nº. 8.814, de 15/01/2008 (SDCR PJMT). Lei Complementar 

Estadual nº. 270/2007, de 02/04/2007, com as alterações introduzidas pela Lei 

Complementar Estadual nº. 513/2013 e Lei Complementar nº. 04, de 15/10/1990. 
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9. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE: 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 9.841, DE 05 DE OUTUBRO DE 1999 

(Institui o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte). 

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – LEI Nº. 12.651, de 25/05/2012, 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 Nº 38, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1995 (Dispõe sobre o Código 

Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências). 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLÍDER 
 

EDITAL N.º 07/2018-JECRIM 

O Dr. Fernando Kendi Ishikawa, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de 

Colíder, no uso de suas atribuições e etc. 

 

Considerando o Edital nº 006/2011/PRES, do Egrégio Tribunal de Justiça c.c. 

Edital nº 01/2018-JECRIM deste Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico nº 10267, em 04/06/2018, concernente a abertura de Processo Seletivo 

para Credenciamento de Conciliador para o Juizado Especial da Comarca de 

Colíder, pelo presente edital torno público o RESULTADO FINAL 

PRELIMINAR do Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador para o 

Juizado Especial da Comarca de Colíder/MT: 

 

Ordem Nome do Candidato Documento Pontos DN Resultado 

01 

Maiza Emanuely Dalazem 

Pereira 

1465110-6 72 20/03/84 Classificado 

02 Elaine de Paula da Silva 2435923-8 72 23/08/94 Classificado 

03 Vitor Lara Xavier 2379044-0 70  Classificado 

04 Fernanda Alves da Silva 1697650-9 68 03/02/88 Classificado 

05 Leticia Carvalho Peterlini 2205839-7 68 17/01/94 Classificado 

06 Meiriele de Oliveira Lima 2690839-5 68 21/01/96 Classificado 

07 

Suzana de Lourdes 

Paglioco 

2282132-5 66  Classificado 

08 Hide Abreu Hossoe 2054223-2 64 24/12/89 Classificado 

09 Jessica Abreu dos Santos 2456252-1 64 22/06/93 Classificado 

10 Thaylla Kaoany Sena 2247991-0 64 13/12/93 Classificado 

11 

Haianne Undaiha Ondina 

Luzatto Medeiros 

2239130-4 64 06/03/96 Classificado 

12 

Isaias Antonio Haverluk da 

Fonseca 

2248115-0 60 16/08/91 Classificado 
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13 Tainara dos Santos Chiotti 1998986-5 60 16/07/93 Classificado 

14 

Fernanda Dominschek 

Hartmann 

2246828-5 60 19/03/96 Classificado 

15 

Francislaine Candido de 

Almeida 

2019043-3 58 16/03/89 Classificado 

16 Daili Kesly da Silva Mitsue 2163448-7 58 18/08/92 Classificado 

17 

Claudenir Zeri Mendes de 

Souza Junior 

1793296-3 58 22/02/93 Classificado 

18 Kamila Borges Silva 2497247-9 58 20/02/99 Classificado 

19 Nagilce Lara Xavier 2044199-1 56  Classificado 

20 Diony Gonçalves de Sousa 1991495-4 54  Classificado 

21 Milena de Oliveira Lima 2793978-2 52  Classificado 

 

 

Nome dos Candidatos Eliminados Identidade Resultado 

Alisson Renan Pereira Damas 2315179-0 Eliminado 

Danielle Sayuri Sasazawa 2360312-7 Eliminado 

Dhaiane Silva Bonfim 2161784-8 Eliminado 

Elisângela Pereira da Silva 1602721-3 Eliminado 

Fancielly Thayse Aldaves Rocha 1558248-5 Eliminado 

Graziela Candido de Freitas Silva 2251306-0 Eliminado 

João Pedro da Silva Marques 2487536-8 Eliminado 

Lucas Gonçalves Elias 2411350-6 Eliminado 

Maria Veronica Rodrigues 1709557-3 Eliminado 

Marlon Alberguini Gonçalves 2264700-7 Eliminado 

Rafaela Rodrigues de Oliveira Simone 1474371-0 Eliminado 

Renata Fernandes 5730958 Eliminado 

Stefani Santos Ladaniski Martins 2360371-2 Eliminado 
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O candidato que pretender interpor recurso em relação ao Resultado Final da 

prova deverá apresentá-lo, por meio de petição fundamentada e endereçada ao 

Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Colíder/MT, no prazo de dois 

(2) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do 

resultado. 

Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes, que 

apontem as circunstâncias que os justifiquem e forem interpostos nos prazos 

próprios. 

O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 

Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio 

além do previsto. 

Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso 

e/ou de gabarito oficial definitivo. 

Colíder/MT, 1º de agosto de 2018. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA 

Juiz de Direito 
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