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COMARCAS

COMARCAS

Portaria

PORTARIA Nº. 42/2018-DF

 A Doutora Marina Carlos França, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenápolis, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando que o Gestor Judiciário do CEJUSC, Sr. Ricardo Moura 

Ricas-Mat.21178, no período de 13 a 15/08/2018 estará ausento para 

participar de curso de capacitação na Escola do Servidores em Cuiabá/MT 

(convocação), e no período de 16 a 25/08/2018 estará em usufruto de 

férias pelo período de 10 dias;

 Considerando a necessidade de designação de Gestor Judiciário para o 

CEJUSC para substituir no período em que o titular estiver afastado,

 R E S O L V E:

 Art. 1º- Designar o Analista Judiciário Emanuel Daniallen do Amaral 

Gomes, matricula 34371 Gestor Judiciário do CEJUSC, no período de 13 a 

15/08/2018 (titular em capacitação) e no período 16 a 25/08/20018, em 

virtude de usufruto de férias do titular.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Arenápolis-MT, 09 de julho de 2018

 Marina Carlos França

Juíza de Direito Diretora do Foro

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001901-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON GAETANO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 

(REQUERIDO)

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-A (ADVOGADO)

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

 

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

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

trazida pela Denunciada à Lide Motomagazine Automotores Ltda sob Id 

14638973; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se ao teor do Art. 350 

do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000536-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUMAGI INDUSTRIA METALURGICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE FERNANDO LOPES VIEIRA OAB - SP356388 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTA FLORESTA TRATOR PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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

termos do processo acima indicado, para que proceda ao recolhimento 

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

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

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

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

Gestor de Secretaria

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 61918 Nr: 1108-51.2009.811.0007

 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): Luiz Sanches Lopes

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação Penhora - Conversão Arresto Em Penhora ME103

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Executados(as): Luiz Sanches Lopes, Cpf: 

10851437915, Rg: 480.029 SSP PR Filiação: Manoel Sanches Carrio e 

Carmem Lopes Checa, brasileiro(a), casado(a), Endereço: Av. Senador 

Julio José de Campos, Qd. Ci, Lote 05A, Bairro: Setor Industrial, Cidade: 

Alta Floresta-MT

Descrição dos Bens Penhorados:01(um) lote Urbano n. 05A Quadra CI, 

Setor Industruial, Mat.10.910 Livro 2-BB

Nome e cargo do digitador:Elizabete T. Santos

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98306 Nr: 6871-62.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA FREITAS-ME

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RITA DE CASSIA FREITAS-ME, CNPJ: 

06007743000170. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 25/11/2011.

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

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

RITA DE CASSIA FREITAS-ME, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de Taxa de Localização e Funcionamento, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6778/2011, 6779/2011, 

6780/2011, 6781/2011.

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

 - Valor Total: R$ 1.769,02 - Valor Atualizado: R$ 1.769,02 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Cite-se o(a) executado(a) para que, nos 

termos do art. 8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com 

os juros de mora, custas processuais e encargos indicados na inicial, ou 

garanta a execução.Conste no mandado que o prazo para oferecimento 

de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF).Se não for paga a dívida, nem garantida a 

execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a penhora de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF).Se 

o(a) executado(a) não possuir bens passíveis de penhora, bem como não 

tiver domicílio ou dele se ocultar, arrestem-se tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, procedendo-se desde logo a 

avaliação.Registre-se a penhora ou arresto, independentemente do 

pagamento de custas.Para as hipóteses de pagamento ou de não 

oferecimento de embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado do débito.Intime-se.Cumpra-se, 
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expedindo-se o necessário.

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

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

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizabete Timótio dos 

Santos, digitei.

Alta Floresta, 09 de julho de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106625 Nr: 1938-75.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Citicard S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yara Jussara Wiegert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Passos Melhado Cochi - 

OAB:187329/SP, Celso Marcon - OAB:11340, ERNANDES BRITO DE 

OLIVEIRA MORAIS - OAB:15.747/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B, Wagner Arguelho Moura - OAB:9.689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BANCO CITICARD S. A., CNPJ: 

34098442000134. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 

05(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto promover o andamento 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, Elizabete Timótio dos 

Santos, digitei.

Alta Floresta, 06 de julho de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 38442 Nr: 3919-23.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

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

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

- OAB:16.691-A/MT

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

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

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação dos advogados da parte autora, para 

que no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem acerca da Certidão do Sr. 

Oficial de Justiça encartada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 103489 Nr: 5216-21.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melquisedeque Gomes da Silva - Me, 

Melquisedeque Gomes da Silva, Esley Freitas da Silva, Neide Maria de 

Freitas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, Sandro Pissini Espíndola - OAB:198.040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

correspondência pela EBCT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 116691 Nr: 4876-09.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Central Supermercado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josana Viana Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, Silvano Francisco de Oliveira - OAB:6280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Defiro o pedido de inclusão do nome da executada Josana Viana Xavier 

(CPF 016.511.541-63) nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do 

artigo 782, § 3º, do CPC/15, tendo em vista que ela até o presente 

momento não pagou a referida dívida, conforme se vê aos autos, o que 

demonstra a sua intenção em não quitar o débito.

Procedo nesta data, à inclusão do nome da executada no cadastro de 

inadimplentes – valor atualizado da dívida R$ 7.387,96 (sete mil trezentos e 

oitenta e sete reais e noventa e sete centavos), via Sistema SERASAJUD, 

consoante extrato anexo.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impulsionar os autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 135714 Nr: 750-42.2016.811.0007

 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: Gerdau Aços Longos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. K. Construção e Servico Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Silva Gatti - 

OAB:SP/234.531, Mario Pedroso - OAB:10220, Pablo Dotto - 

OAB:147.434 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Mario Vieira Neto - 

OAB:15948/MT, Clovis Sguarezi Nussa de Moraes - OAB:MT/14485, 

João Tito Schenini Cademartori Neto - OAB:16289/A-MT, Vittor 

Arthur Galdino - OAB:13955/MT

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

com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15.Condeno a parte autora no 

pagamento das custas processuais, bem como em honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.Translada-se cópia da 

presente decisão para a ação de recuperação judicial (Código 

125850).Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias, devendo o feito ser desapensado da ação 

principal (código 125850).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 125731 Nr: 2828-43.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Embalagens Dias Jorge Ltda - Me, 

Luiz Jorge, Luiz Cezar Dias Jorge

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Vinicius Dias Jorge - 

OAB:15.916-E

 Vistos em correição.Processo em ordem.1) PROVIDENCIE a Secretaria do 

Juízo a conversão da classe processual para “Cumprimento de Sentença”, 

consoante às normas elencadas na CNGC/TJMT.2) INTIME-SE a parte 
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executada, na forma do inciso I do § 2º do art. 513 do CPC/2015 para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito a que foi 

condenada, devidamente atualizado, acrescido das custas (artigo 523, 

“caput”, do CPC/15), sob pena de incidência de multa automática de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito e também honorários de 10% (dez 

por cento), nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC/15.3) Após decorrido o 

prazo de que trata o item anterior, caso haja informação de pagamento 

nos autos e ela não tenha originado da parte credora, INTIME-SE esta 

última para dizer o que for de seu interesse, no prazo de 15 (quinze) 

dias.4) Se decorrido tal prazo sem que haja notícia de pagamento nos 

autos, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, imediatamente, MANDADO DE 

PENHORA E AVALIAÇÃO, que deverá ser cumprido na forma do artigo 

523, § 3º, do CPC. 4.1) Procedida a penhora, nos termos do artigo 841 do 

CPC/15, intime-se imediatamente o executado, na pessoa do seu 

advogado (§ 1º do artigo 841 do CPC/15) ou se não houver constituído 

advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de 

preferência por via postal (§ 2º do artigo 841 do CPC/15), devendo ser 

observado o que dispõe o § 3º do artigo 841 do CPC/15.5) Transcorrido o 

prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, AGUARDE-SE o 

decurso do prazo também de 15 (quinze) dias para que a parte 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a respeito (art. 525, 

caput, CPC/2015). [...] Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 135101 Nr: 409-16.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Badaró Viero - 

OAB:270.219-B SP, Rafael Good God Chelotti - OAB:139.387 OAB/MG

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o feito com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15.Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando o 

zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho 

realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Todavia, 

tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, 

do CPC, haja vista que a autora é beneficiária da justiça gratuita (fl. 

16).Transitada em julgado, 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): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 131351 Nr: 5900-38.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Intermedium S. A.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Diante do pedido retro e em observâncias ao provimento n° 68 do CCJ-MT, 

INTIME-SE a parte executada para se manifestar no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 126951 Nr: 3524-79.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Intermedim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:18.450/MT, Helena Patrícia Freitas - OAB:79.760/MG, Jhonatha 

Philip Lima Medeiros - OAB:137.032/MG, José Arnaldo Janssen 

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

OAB:14.258-A/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC/15, INTIME-SE a parte embargada, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 125984 Nr: 2983-46.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Intermedium S. A.

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

Coordenadoria Municipal de Alta Floresta

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

OAB:18.450/MT, Elisangela Leite Quadra da Costa - 

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

Velasques Amaral - OAB:13598, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Diante do pedido retro e em observâncias ao provimento n° 68 do CCJ-MT, 

INTIME-SE a parte executada para se manifestar no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 7720 Nr: 32-46.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdC-M, JMdC, AMdC

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

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

Fonseca da Silveira - OAB:MT/9295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, RECONHEÇO e 

DECRETO a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, § 5º, do 

CPC/15, JULGANDO O PROCESSO EXTINTO, com resolução do mérito, 

com fulcro nos artigos 487, inciso II, do Código de Processo 

Civil.CONDENO a parte exequente ao pagamento de custas processuais. 

Indevida a condenação em honorários advocatícios, pois não há nos autos 

manifestação de patrono da parte executada.Proceda-se o levantamento 

de penhora/arresto, se houver, com as cautelas de praxe.Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE IMEDIATAMENTE, com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 21370 Nr: 4250-10.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: U-FPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GS&Cl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camilla Ochiuto Lima Ortega 

- OAB:21766/0, Fabiano Paulo Costantini - OAB:13.433-A/MT

 Pelas razões expendidas no bojo desta decisão, REJEITO A EXCEÇÃO DE 

PREEXECUTIVIDADE EM TODOS SEUS TERMOS, devendo a execução 

fiscal seguir normalmente.Em prosseguimento ao feito, INTIME-SE a parte 

exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que entender de 

direito em relação à certidão de fl. 244.CONSIGNE-SE que a exequente 

deve dar andamento efetivo ao feito, sob pena de arquivamento dos 
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autos, com fulcro no art. 40, §§ 2º e 3º, da Lei 6.830/80.Ultrapassado o 

prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.Havendo a inércia da 

exequente, independente de novo despacho, remeta-se o processo ao 

arquivo provisório, se atentando aos prazos legais de contagem de 

prescrição.OBSERVE-SE a prerrogativa de intimação do ente público (art. 

183, § 1º, do CPC/15).INTIME-SE a parte executada acerca da presente 

decisão.Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 137808 Nr: 1783-67.2016.811.0007

 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: Greca Distribuidora de Asfaltos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. K. Construção e Servico Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES BAENA - 

OAB:24.879/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Mario Vieira Neto - 

OAB:15948/MT, Clovis Sguarezi Nussa de Moraes - OAB:MT/14485, 

João Tito Schenini Cademartori Neto - OAB:16289/A-MT, Vittor 

Arthur Galdino - OAB:13955/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação de crédito contra a 

relação de credores interposta por Greca Distribuidora de Asfalto S.A em 

face de OK Construções e Serviços Ltda, devendo o valor do crédito ser 

retificado na relação de credores acostada na ação de recuperação 

judicial para fazer constar o valor atualizado de R$ 79.925,29 (setenta e 

nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos).Sem 

custas e sem condenação em honorários.Translada-se cópia da presente 

decisão para a ação de recuperação judicial (Código 125850).Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações necessárias, 

devendo o feito ser desapensado da ação principal (código 

125850).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 138792 Nr: 2339-69.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirso Aragão Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Renner S/A

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

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - 

OAB:17.211-A/MT

 Nos termos do art. 490 do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte requerente, razão porque:1) DECLARO INEXISTENTE o débito 

discutido nos autos.2) CONDENO a parte requerida ao pagamento da 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos 

morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do 

CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso 

(21/02/2016 data de inclusão da negativação), bem como, a correção 

monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 

INPC/IBGE a partir da prolação da sentença.3) CONDENO, por fim, o 

requerido ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, 

ARBITRADOS esses em 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/2015.Em consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito proposto por Cirso Aragão Gonçalves em face do Lojas 

Renner S/A, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do inciso I, do art. 

487 do CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 129567 Nr: 4906-10.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que o processo de Código Apolo n° 

112006 e Autos n° 539-74.2014.811.0007, em se embasa a presente ação 

de improbidade administrativa teve sentença sem resolução de mérito 

(27/04/2018) por litispendência, bem como foi determinada a redistribuição 

dos autos por dependência ao processo de Código Apolo n° 110926 para 

a 6ª Vara desta Comarca.

Destarte, o procedimento em tela (Código 110926), apesar de ter sido 

recebido não incumbiu ao requerido nenhuma tarefa, restando obstada 

qualquer análise referente a descumprimento de ordens judiciais.

Por outro lado, a tese de improbidade administrativa se funda no 

descumprimento da ordem judicial do processo de Código Apolo n° 112006 

e como já mencionado o processo foi extinto, portanto, a ordem que 

emanou de tais autos não mais pode mais produzir efeitos e 

consequentemente, o requerido não pode sofrer qualquer sanção em 

decorrência desta.

Assim, fica visível a perda do objeto da demanda, tendo em vista que a 

ordem judicial constante no processo de Código 112006 já não mais 

possui efeitos e traduzindo a ocorrência desta circunstância no caso 

concreto, nota-se que o processo deve ser extinto sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/15.

 Contudo, em observância ao art. 10 do CPC/15, oportunizo as partes a se 

manifestarem.

Portanto, INTIMEM-SE ambas as partes a se manifestarem no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, iniciando pela parte autora, posteriormente ao 

requerido.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 164071 Nr: 1080-68.2018.811.0007

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OK Construção e Serviço - Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Barroso Fontelles - 

OAB:119.910/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Processo em ordem.Analisando detidamente os 

autos, bem como a ação de recuperação judicial apensa (Código 125850), 

vejo que a impugnação deve ser recebida como retardatária, tendo em 

vista que o quadro geral de credores não foi homologado, aplicando no 

caso a regra do artigo 10, § 5º, da Lei n. 11.101/05. Nesse sentido, o TJMT 

tem decidido:[...] No entanto, denoto que a autora não atribuiu o valor da 

causa na petição inicial, conforme dispõe os artigos 291 do CPC/15 e 319, 

inciso V, ambos do CPC/15. O artigo 291 da referida norma processual 

determina que “A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não 

tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”.Assim, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, EMENDAR a inicial, sob 

pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC/15), para atribuir 

o valor da causa e, concomitantemente, proceder ao seu 

recolhimento.Decorrido o prazo, com ou sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 135069 Nr: 382-33.2016.811.0007

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. K. Construção e Servico Ltda

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Mario Vieira Neto - 

OAB:15948/MT, Clovis Sguarezi Nussa de Moraes - OAB:MT/14485, 

João Tito Schenini Cademartori Neto - OAB:16289/A-MT, Vittor 
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Arthur Galdino - OAB:13955/MT

 Vistos.

Intime-se a empresa habilitante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

esclareça as divergências apontadas pelo Ministério Público em seu 

parecer de fls. 151/151v.

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

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51186 Nr: 3737-66.2007.811.0007

 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: Vaina da Silva Alves, LAdN

 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.

Tendo a parte autora sanado a irregularidade (fls. 217/218), EXPEÇA-SE 

alvará judicial para a liberação do valor, acordado entre as partes, 

conforme já determinado na r. sentença homologatória, devendo a quantia 

ser transferida para a conta bancária indicada às fls. 214.

Atente-se a Secretaria da Vara para adotar as medidas necessárias para 

o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 162504 Nr: 302-98.2018.811.0007

 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: João Claudio Baumgartner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. K. Construção e Servico Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON ANDRE ALBRING DOS 

SANTOS - OAB:MT/21824/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Consoante expresso no artigo 7º da Lei n. 11.101/05, a habilitação dos 

créditos na recuperação judicial se dá perante o administrador judicial.

Assim, INTIME-SE a administradora judicial para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se quanto ao pedido, nos termos do art. 8º da Lei nº 

11.101/05.

Em seguida, INTIME-SE a empresa recuperanda para manifestar, em igual 

prazo.

 Decorrido os prazos, com ou sem as respectivas manifestações, 

CERTIFIQUE-SE.

Após, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para parecer, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 134505 Nr: 25-53.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Oxigenio Cuiabá Ltda - Multifix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tornearia M. Dias Ltda-ME, Franciela de Cássia 

Dias Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Aparecida de Almeida 

Maciel - OAB:12507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente requer a 

desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, consoante 

pedido retro.

Em que pese o pedido, o STJ firmou entendimento da necessidade da 

intimação prévia da parte executada para se manifestar (REsp 1.729.554), 

assim, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE, fazendo os 

autos conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 114297 Nr: 2742-09.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aderrozaria Batista Dias Rocha

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

 Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural com Pedido de Tutela 

Antecipada, proposta por Aderrozaria Batista Dias Rocha, em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando, em síntese, à 

concessão da aposentadoria rural por idade, uma vez que sempre 

exerceu atividade rural em regime de economia familiar, fazendo jus ao 

beneficio.

Para tanto, alegou que desde a infância, ao lado de seus pais, exerceu 

atividade rural em regime de economia familiar, até o momento em que se 

casou, sendo que continuou trabalhando no meio rural.

Diante disso, busca a procedência do pedido inicial para o fim de 

determinar à parte requerida a concessão da aposentadoria por idade 

rural; com o pagamento de todas as parcelas vencidas a partir da data do 

requerimento administrativo, corrigidas monetariamente e acrescidas de 

juros legais. Em sede de tutela antecipada, pede a concessão do beneficio 

pretendido.

Com o pedido inicial vieram documentos.

Após o deferimento da assistência judiciária em 30/06/2014, foi indeferida 

a tutela antecipada e determinada a citação da autarquia ré para 

apresentar contestação no prazo legal.

Citada para apresentar a contestação, a Autarquia ré se manifestou 

alegando, a preliminar de prescrição e em relação ao mérito, aduziu que a 

parte requerente não preenche os requisitos necessários à concessão do 

beneficio, em seguida, a autora impugnou a contestação.

A decisão de saneamento, proferida em 15/09/2015, fixou os pontos 

controvertidos.

Em 15 de maio de 2018, foi realizada audiência de instrução e julgamento, 

sendo que, na ocasião, foi inquirida a parte autora, bem como suas 

testemunhas.

É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Quanto a preliminar de prescrição trazida pela Autarquia, está não merece 

prosperar, pois o requerimento na via administrativa se deu em 07/03/2014 

e a ação foi ajuizada em 06/05/2014 (data do protocolo), portanto, longe 

de operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, assim, 

rejeito a preliminar manejada pela autarquia ré e passo a analise do mérito.

Com relação à idade mínima, tenho que a parte autora juntou 

documentação que indica nascimento em 08/03/1958, logo, tinha na época 

do protocolo da ação, 56 anos de idade. De acordo com o art. 48, § l e o 

art. 143 da Lei de Benefícios, bem como o art. 201 da CF, a idade mínima 

para aposentadoria urbana por idade é de 65 anos para o homem e 60 

anos para a mulher, e para o trabalhador rural por idade, 60 anos para o 

homem e 55 anos para a mulher.

Com relação à carência, o art. 48 da Lei de Benefícios estabelece que o 

trabalhador rural deve: (1) comprovar o efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no (2) período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 

9' do art. 11.

Considera-se inicio de prova material, para fins de comprovação da 

atividade rural, documentos que contêm a profissão ou qualquer outro 

dado que evidencie o exercício da atividade rurícola e seja contemporâneo 

ao fato nele declarado.

Nesse condão, a autora trouxe aos autos os seguintes documentos:

1) Certidão de casamento, dando conta da profissão do esposo da autora 

como agricultor.
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2) Comprovante de residência.

3) Matricula da propriedade.

4) Comunicado da decisão de indeferimento do pedido de aposentadoria, 

feito em 07/03/2014, emitido pelo INSS.

5) Boletim Escolar, Registro nas Ações Integradas de saúde, notas fiscais 

e etc.

No tocante ao inicio de prova material, adotam-se os posicionamentos 

jurisprudenciais abaixo arrolados:

"Súmula 577-STJ: É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior 

ao documento mais antigo apresentando, desde que amparado em 

convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório".

"Súmula 73 do TRE/4.: admitem-se como inicio de prova material do efetivo 

exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, documentos 

de terceiros, membros do grupo parental".

"Súmula n° 32, da AGU: "para fins de concessão dos benefícios dispostos 

nos artigos 39, inciso I e seu parágrafo único, e 143 da lei 8.213, de 24 de 

julho de 1991, serão considerados como inicio razoável de prova material 

documentos públicos e particulares dotados de fé pública, desde que não 

contenham rasuras ou retificações recentes, nos quais conste 

expressamente a qualificação do segurado, de seu cônjuge, enquanto 

casado, ou companheiro, enquanto durar a união estável, ou de seu 

ascendente, enquanto dependente deste, como rúricola, lavrador ou 

agricultor, salvo a existência de prova em contrário".

Neste sentido, Ivan kertzam (2012,1p. 391), ensina que:

"para efeito da redução de cinco anos, o trabalhador rural deve 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício ou ao que cumpriu o requisito etário".

Importante 'destacar, também, que o período de Carência pode ser 

comprovado pelos documentos exemplificativamente listados no artigo 106 

da Lei n° 8.213/1991, os quais podem ser corroborados pela prova 

testemunhal.

Volvendo à hipótese dos autos, verifica-se que a autora possui 60 anos 

de idade, tendo comprovado que laborou nas lides do campo, em regime 

de economia familiar, de modo contínuo, com inicio de prova material 

fundado nos documentos que acompanham a inicial.

Do mesmo modo, a prova testemunhal afirma em juízo que a autora sempre 

trabalhou nas lides rurais, exercendo a atividade rural sob o regime de 

economia familiar.

Portanto, no caso vertente verifica-se que a prova testemunhal 

encontra-se entrelaçada com todos os elementos probatórios alegados na 

exordial. 'Assim, existindo comprovação da atividade rural exercida pela 

requerente, o deferimento do aludido benefício previdenciário é medida 

que se impõe.

De igual forma, a prova testemunhal satisfaz sobremaneira o período de 

carência exigido pela Lei n' 8.213/91.

Neste sentido os Tribunais têm exarado o seguinte entendimento:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA (ART. 485, V 

E IX, CPC). -TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE: 

PERÍODO LEGAL DE CARÊNCIA (IMEDIATAMENTE ANTERIOR). EFETIVA 

ATIVIDADE AGRÍCOLA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO 

POR PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE. I. É 

Cediço que, nas causas de trabalhadores rurais, tem , este Superior 

Tribunal de Justiça adotado critérios interpretativos favorecedores de 

uma-jurisdição socialmente justa, admitindo, com maior amplitude, 

documentação comprobatória da atividade desenvolvida, mesmo sob a 

categoria jurídica de' documentação nova, para fins de ação rescisória. II. 

Seguindo essa premissa, a jurisprudência desta corte de justiça firmou 

posicionamento segundo o qual as certidões de nascimento, casamento é 

óbito, bem, como certidão da justiça eleitoral, carteira de associação ao 

sindicato dos trabalhadores rurais e contratos de parceria agrícola são 

aceitos como início da prova material, nos casos em que a profissão rural 

estiver expressamente consignada. III. O pedido inicial instruído por início 

de prova material, corroborado, de forma clara e evidente, pelo acervo 

testemunhal, é apto ,a comprovar o exercício de atividade agrícola. 1V. 

Ação rescisória procedente. (Superior- Tribunal de Justiça STJ; AR 4.507; 

Proc. 2010/0098014-9; SP; Terceira Seção; Rel. Min. Nefi Cordeiro; 

DJE.24/08/2015)."

 "PREVIDENCIÁRIO ' E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO PE PROVA MATERIAL E. PROVA 

TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO 

INICIAL DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUÁIS. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. 

MULTA DIÁRIA. 1. A concessão do beneficio de aposentadoria por Idade 

exige a demonstração do trabalho rural, cumprindo-se a . carência 

Prevista no art.4142 da Lei de benefícios, mediante início razoável de 

prova material, corroborada com prova testemunhal, ou prova documental 

plena. Exige-se, simultaneamente, idade superior a 60 anos para homem e 

55 anos para mulher (art. 48, § l', da mesma lei). 2. No caso dos autos, a 

parte autora comprovou ter

completado a idade necessária, bem como o período de carência exigido 

pela Lei, demonstrando, pelo início de prova material, coadjuvada pela 

prova testemunhal, o exercício de atividade rural sob regime de economia 

familiar por tempo suficiente à concessão do benefício. 3. O termo inicial 

do benefício é a data do requerimento administrativo ou a data da citação 

(resp n. 1369165/sp, submetido ao rito do art. 543 C do CPC; 'dje 

07/03/2014). 4. Correção monetária e juros moratórios, conforme manual 

de cálculos da justiça federal, observada quanto aos juros a Lei n. 11.960, 

de 2009, a partir da sua vigência. 5. Nos feitos processados perante a 

Justiça Estadual, o INSS é isento do pagamento de custas nos estados da 

Bahia, Minas Gerais, Goiás, Rondônia, mato grosso e Piauí. 6. Honorários 

advocatícios, de 10% da condenação, nos termos da Súmula n. 111 do 

STJ. 7. Apelação da parte autora provida para, antecipando os efeitos da 

tutela tão somente quanto ao pagamento das parcelas vincendas, 

conceder o benefício de aposentadoria por idade a partir da data do 

requerimento administrativo, com pagamento dos valores em atraso, 

acrescidos de juros e correção monetária, aplicando-se os índices 

previstos no manual de cálculos da justiça federal. (TRF 018 R.; AC 

0019835-32.2015.4.01.9199; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Jamil,Rosa de 

Jesus; DJF1 03/09/2015) CPC, art. 543 Sum. n° 111 do STJ)."

 Apesar dê a autarquia ré ter apresentado junto com a peça contestatória 

o extrato CNIS, logo, se comprovou o exercício da atividade rural pelo 

período mínimo equivalente à carência do benefício (art. 142 da Lei 

8.213/91), não há que se falar em improcedência da pretensão.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conferir a aposentadoria 

rural por idade à autora Aderrozaria Batista Dias Rocha, com qualificação 

abaixo, e declarar o seu direito de perceber um salário mínimo por mês, 

inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e arts. 7.', 

incisos VIII e XXIV, e 201, § 2°, da CF e Leis 4.090/1962 e 4.749/1965, nos 

termos retro expendidos, a contar do indeferimento na via administrativa 

ocorrido em 17/03/2014, com imediata implantação do benefício no sistema 

de pagamento da autarquia requerida, conforme regra dos arts. 296/297 e 

311 do NCPC, tratando-se de verba de nítido cunho alimentar. EM 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do NCPC.

 As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, com 

incidência de juros e correção monetária, observados os seguintes 

parâmetros: ante a modulação dos efeitos das ADIs n° 4.357 e n' 4.425 

pelo E. Supremo Tribunal Federal, a correção monetária, contada' do 

ajuizamento da demanda, será calculada de acordo como índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC n° 

62/2009, até o dia 25 de março de 2015. A partir desta data, referida 

correção será calculada de acordo com o índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial - IPCA-E. Os juros de mora, de seu turno, contados desde 

a citação, serão calculados com base nos índices aplicados à caderneta 

de poupança, nos termos do disposto no art. 1' - F da Lei n° 9.494/97, com 

a redação dada pela Lei 11.960/2009 (STJ, AgRg no REsp 1140905/SB, 

Rel. Ministro Jorge Mussi, T5 Quinta Turma, julgado em 12 de maio de 

2015).

ANTECIPO a tutela para determinar ao INSS que implante em favor da parte 

autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício de aposentadoria por 

idade rural com renda mensal de um salário mínimo, uma vez que presente 

a verossimilhança nos próprios fundamentos desta sentença e o 

periculum in mora na natureza alimentar do beneficio pleiteado.

Por força do artigo 1.288, § 1° Seção 17 da CNGCJ, DECLARO:

I) Nome da segurada - Margarida Pavani-Sian;

II) Benefício concedido - Aposentadoria Rural por Idade;

III) Renda mensal atual -.Renda mensal de um salário mínimo nacional;

IV) Data de inicio do beneficio - DIB - (14/03/2014

V) A renda mensal iniciai - RMI, fixada judicialmente ou, "a calcular pelo 

INSS", quando for o caso;

VI) Data do inicio do pagamento (data da elaboração do cálculo pelo 

contador judicial),quando for o caso.

Isento o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS de pagar as custas e as 
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despesas processuais, nos termos da Lei estadual n.° 7.603/2001, das 

Leis n.° 9.289/1996 e 8.620/1993, assim como as disposições do artigo 

460 da CNGC.

Condeno-o, entretanto, a arcar com os honorários advocatícios da parte 

autora, que arbitro em 10% da monta das prestações em atraso até esta 

data, consoante orientação da súmula 111 do STJ e regra do artigo 85, § 

2° e incisos I e IV, e § 3°, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias recursais e nada sendo requerido em 15 dias, ao 

arquivo, com as anotações e baixas devidas.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 2704 Nr: 231-68.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Rocha Pelicioni Pereira

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Indefiro o pedido de fl.113, pois a parte exequente não trouxe aos autos 

nenhum elemento que comprova a complexidade da realização dos 

cálculos, sendo que é dever do exequente atualizar os débitos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142616 Nr: 4447-71.2016.811.0007

 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: COPACEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO E 

CEREIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delis Brandão Lima Mascarenhas

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

OAB:14735-B/MT, Renato de Perboyre Bonilha - OAB:3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

correspondência pela EBCT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 105751 Nr: 999-95.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

correspondência pela EBCT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 114676 Nr: 3095-49.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele da Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Goias Móveis e Eletro

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

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:14.196-B/MT

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes, para no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, se manifestem, 

acerca do cálculo elaborado, encartado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143731 Nr: 5008-95.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Aparecido Olini-ME, Ailton Aparecido 

Olini, Marciana Fernandes João

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

da(s) parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, fls. 85/86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113410 Nr: 1944-48.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sousa Ind.e Com. Exportação de Madeiras 

Ltda-ME (Sousa Ind e Com e Exp. Madeiras, Antonio Pereira de Sousa, 

Heverson Ferreira Santana, Simone Tavares Galeski Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora, na figura de seus 

Causídicos, para efetuar o recolhimento das custas do Sr. Oficial de 

Justiça, mediante emissão de Guia de Diligência disponível no site 

arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições do Provimento 

07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento nos autos no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Vinicius Augusto Jans Paiva

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 22903 Nr: 801-10.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Moraes Lombardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

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

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, RECONHEÇO e 

DECRETO a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 156, inciso V, e 

artigo 174, “caput”, ambos do Código Tributário Nacional, JULGANDO O 

PROCESSO EXTINTO, com resolução do mérito, com fulcro nos artigos 

487, inciso II, e 924, V, ambos do Código de Processo Civil.Sem custas, 

ante isenção legal e sem condenação em honorários advocatícios. 

Proceda-se o levantamento de penhora/arresto, se houver, com as 

cautelas de praxe.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE 

IMEDIATAMENTE, com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109105 Nr: 4582-88.2013.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Iago Rodrigo da Silva Dagrela, Maria Jose Neves 

Salomão, Vanderlei Alexandre da Grella, ROSEMEIRE DAGRELA 

CELESTINO, Janaina Elaine Dagrela Kreuz, Andre Luiz Lemes Dagrela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Rodrigues Dagrela Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:MT/15881-A, Elson Cristóvão Rocha - OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito com fundamento no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil/2015.Sem condenação da parte em honorários advocatícios 

e condeno a parte requerente ao pagamento de custas processuais, 

todavia, suspendo sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do 

CPC/15.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 126280 Nr: 3189-60.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Aparecida do Norte Ltda, Steiner 

Jardim, Jamile José Jardim

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jucelino Valerio - 

OAB:10.764/MS

 Inicialmente, indefiro o pedido de extinção da CDA pelo cancelamento, 

(art. 26 da LEF), uma vez que acerca desse pleito já foi proferida 

sentença nos autos, conforme se vê às fls. 121 e não está sendo 

executada nenhuma outra CDA a não ser n. 20157404, a qual foi objeto da 

r. sentença. Pois bem. Quanto aos embargos de declaração, conheço do 

recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, 

vejo que razão não assiste a embargante. Explico. O artigo 1.022 do 

CPC/2015, dispõe que os embargos de declaração são cabíveis contra 

qualquer decisão judicial nas seguintes hipóteses: Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º. Reexaminado a questão suscitada, 

vejo que a decisão guerreada não merece qualquer reparo por inexistir 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, na 

verdade a parte embargante pretende a rediscussão da matéria em 

relação aos honorários advocatícios, mas para isso deve utilizar do 

recurso próprio previsto na norma processual vigente, tendo em vista que 

os embargos de declaração não é a via adequada para esse fim, já que a 

omissão ocorre quando o juízo deixa de apreciar o pedido e a contradição 

existe entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. No caso a r. 

sentença expressamente constou os motivos pelos quais a referida verba 

honorária não foi fixada. DISPOSITIVO. Ante o exposto, CONHEÇO os 

embargos, porém NEGOU-LHES PROVIMENTO, por não haver omissão, 

obscuridade, contradição ou erro material na r. sentença, conforme 

consignado no bojo desta decisão, mantendo incólume a r. sentença. 

Cumpra-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000347-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA PATRICIA JANUARIO DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO FARIAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo: 1000347-85.2018.8.11.0007 DIVÓRCIO CONSENSUAL Nos 

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte autora 

acerca do documento de ID. 14639242, para as providências junto ao 

Cartório do 1º Serviço Registral, no prazo de cinco (05) dias. Alta 

Floresta-MT, 9 de agosto de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33094 Nr: 2152-81.2004.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Nazaré Maria da Silva

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

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

Silva - OAB:6015/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:16341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pleito de fls. 237/238, determino a INTIMAÇÃO da 

procuradora da parte autora, a fim de apor assinatura no petitório, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desentranhamento.

 Após, façam os autos conclusos para deliberações.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33089 Nr: 2163-13.2004.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Paulo Cardoso

 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.

Inicialmente, 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 ao seu patrono (eis que apenas os honorários sucumbenciais e, se 

pactuados, os contratuais, são de titularidade do advogado).

Dessa forma, determino a intimação da parte autora, para que, no prazo 

de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus dados bancários, para a 

liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c parcelas 

vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e CPF).

Outrossim, verifico que a patrona da parte autora indicou seus dados 

bancários à fl.177, para o depósito judicial dos honorários sucumbenciais 

e contratuais, visando à liberação destas verbas diretamente em seu 

favor.

 Após, com a indicação dos dados bancários da parte autora, EXPEÇA-SE 

requisição de pagamento e consequente alvará de levantamento dos 

valores apresentados (fls.173 e 182), transferindo as quantias para as 

contas da autora e de sua causídica (honorários contratuais).

Expeça-se o necessário para a transferência do valor vinculado à fl. 173, 

(honorários sucumbenciais), para a conta já indicada à fl. 177.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Intime-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66269 Nr: 5827-76.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Dorival Betoni

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, 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 ao seu patrono (eis que apenas os honorários sucumbenciais e, se 

pactuados, os contratuais, são de titularidade do advogado).

Dessa forma, determino a intimação da parte autora, para que, no prazo 

de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus dados bancários, para a 

liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c parcelas 

vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e CPF).

Outrossim, verifico que o patrono da parte autora indicou seus dados 

bancários à fl.168, para o depósito judicial dos honorários sucumbenciais 

e contratuais, visando à liberação destas verbas diretamente em seu 

favor.

 Após, com a indicação dos dados bancários da parte autora, EXPEÇA-SE 

requisição de pagamento e consequente alvará de levantamento dos 

valores apresentados (fls.165/166), transferindo as quantias para as 

contas da autora e de seu causídico (honorários contratuais e 

sucumbenciais).

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90703 Nr: 5059-19.2010.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Izaltino dos Santos

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o depósito e a vinculação para a conta judicial dos valores 

executados no presente feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

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

Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, proceda-se o 

necessário para a liberação dos valores para as conta indicadas 

(honorários sucumbenciais para a conta indicada à fl.133, honorários 

contratuais no percentual de 30% do valor auferido pela parte, para a 

conta de fl.133 e o valor do benefício previdenciário para a conta da 

autora apresentada à fl.123).

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

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

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110849 Nr: 6443-12.2013.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Jovilina Alves Oliveira Rodrigues

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

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

OAB:13570-A/MT

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

 Vistos.

Considerando o depósito e a vinculação para a conta judicial dos valores 

executados no presente feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

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

Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, proceda-se o 

necessário para a liberação dos valores para as conta indicadas 

(honorários sucumbenciais para a conta indicada à fl.102, honorários 

contratuais no percentual de 30% do valor auferido pela parte, conforme 

contrato de fl.103, para a conta de fl.102 e o valor do benefício 

previdenciário para a conta da autora apresentada à fl.104).

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

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

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65432 Nr: 4966-90.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Rosangela da Costa

 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.

 Expeça-se o necessário para a transferência do valor vinculado à fl. 111, 

(honorários sucumbenciais), para a conta já indicada à fl. 112.

Ademais, Intime-se o patrono da parte autora para, no prazo de 05 

(CINCO) dias úteis, INFORMAR os dados da parte autora (banco, agência, 

número da conta e CPF), e, em IGUAL prazo, indicar o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu favor.

Cumpra-se expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70647 Nr: 3619-85.2010.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Ana Felismina de Jesus Neta

 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.

 Expeça-se o necessário para a transferência do valor vinculado à fl. 150, 

(honorários sucumbenciais), para a conta já indicada à fl. 151.

Ademais, Intime-se o patrono da parte autora para, no prazo de 05 

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

(banco, agência, número da conta e CPF), e, em IGUAL prazo, indicar o 

valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo 

contrato de honorários, visando à liberação desta verba diretamente em 

seu favor.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66407 Nr: 5879-72.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Valter de Sousa

 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.

 Expeça-se o necessário para a transferência do valor vinculado à fl. 164, 

(honorários sucumbenciais), para a conta já indicada à fl. 174.

Ademais, Intime-se o patrono da parte autora para, no prazo de 05 

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

(banco, agência, número da conta e CPF), visando à transferência dos 

valores já vinculados aos autos, oportunidade em que serão destacados e 

transferidos os valores relativos aos honorários contratuais.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67155 Nr: 6480-78.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Sebastiana de Souza Silva

 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.

 Expeça-se o necessário para a transferência do valor vinculado à fl. 129, 

(honorários sucumbenciais), para a conta já indicada à fl. 130.

Ademais, Intime-se o patrono da parte autora para, no prazo de 05 

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

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

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64018 Nr: 3464-19.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Severina Maria Tavares dos Reis

 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.

 Expeça-se o necessário para a transferência do valor vinculado à fl. 153, 

(honorários sucumbenciais), para a conta já indicada à fl. 154.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63304 Nr: 2726-31.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Iraci da Silva Queiroz

 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.

 Expeça-se o necessário para a transferência do valor vinculado à fl. 137, 

(honorários sucumbenciais), para a conta já indicada à fl. 140.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 43650 Nr: 4056-68.2006.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Francisco Geraldo Danetti

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o depósito e a vinculação para a conta judicial dos valores 

executados no presente feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

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

Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, proceda-se o 

necessário para a liberação do valor do benefício previdenciário, 

vinculado à fl. 228, para as contas apresentadas às fls. 225/226, na 

proporção que corresponde a cada um dos herdeiros.

 Honorários contratuais e sucumbenciais devidamente pagos fls. 158/159.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

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

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70361 Nr: 3333-10.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivã Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verde Transportes Ltda

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

OAB:20.342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 
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ALMEIDA - OAB:5.985/MT

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

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

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

dos presentes autos da instância superior, e petição de fls. 233/235, 

240/241, para eventualmente requerer o que entender de direito e após, 

sem manifestação os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140787 Nr: 3364-20.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Bernardes

 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, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333/MT

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

impulsiono o feito intimado o advogado do autor acerca da perícia 

agendada para o dia 14/9/2018, às 15h10, com a médica Dra. Fernanda 

Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento da parte autora NO 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 3418 Nr: 216-02.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Carneiro de Moraes, Célia Maria de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

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

OAB:14430-A/MT

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

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

parte requerida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, no prazo legal.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002446-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. (REQUERENTE)

UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

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

da diligência referente à condução do Sr. Oficial de Justiça, objetivando, 

assim, o cumprimento da decisão ID 14090571. A guia para pagamento da 

diligência poderá ser emitida através do portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias 

Online”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ, devendo a guia, 

bem como o comprovante de recolhimento, ser juntado nos autos no 

mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002605-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA ADRIANA PEREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

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

da diligência referente à condução do Sr. Oficial de Justiça, objetivando, 

assim, o cumprimento da decisão ID 14328165. A guia para pagamento da 

diligência poderá ser emitida através do portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias 

Online”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ, devendo a guia, 

bem como o comprovante de recolhimento, ser juntado nos autos no 

mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002730-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANO ECCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOMAR SERVICOS MINERAIS E FLORESTAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

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

da diligência referente à condução do Sr. Oficial de Justiça, objetivando, 

assim, o cumprimento da decisão ID 14482945. A guia para pagamento da 

diligência poderá ser emitida através do portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias 

Online”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ, devendo a guia, 

bem como o comprovante de recolhimento, ser juntado nos autos no 

mesmo prazo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65456 Nr: 4968-60.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria Medeiros

 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 o teor da certidão de fl.182, expeça-se carta precatória à 

Comarca de Paranaíta, a fim de intimar o requerente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe seus dados bancários.

 Consigno que na carta precatória deverá constar que o endereço do 

requerente pertence ao Município de Paranaíta e não de Alta Floresta, 

como constou à fl.177.

 Após, cumpra-se a determinação de fl. 161.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69811 Nr: 2784-97.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Possani

 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:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a presente Impugnação à Execução, 
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para DECLARAR como devido o valor total de R$ 40.684,46 (quarenta mil, 

seiscentos e oitenta e quatro reais com quarenta e seis 

centavos).Certificada preclusão da presente decisão, intime-se o patrono 

da parte exequente para que, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME 

seus dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número 

da conta corrente e CPF), dos honorários sucumbenciais e, em igual prazo 

os dados da parte exequente. Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte 

exequente que, no prazo de 05 (CINCO) dias, indique o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários. EXPEÇA-SE RPV e com o pagamento, voltem-me os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 46219 Nr: 5738-58.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fredolino Francisco Reckziegel

 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:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a presente Impugnação à Execução, 

para DECLARAR como devido o valor total de R$ 57.006,17 (cinquenta e 

sete mil, com seis reais e dezessete centavos). Certificada preclusão da 

presente decisão, intime-se o patrono da parte exequente para que, no 

prazo de 05 (CINCO) dias úteis, INFORME seus dados bancários, para o 

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

honorários sucumbenciais e, em igual prazo os dados da parte exequente. 

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

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

instruído com o respectivo contrato de honorários. EXPEÇA-SE RPV e com 

o pagamento, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122556 Nr: 972-44.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARdS, MABR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 Vistos.

1) REITERE a Secretaria de Vara junto ao Juízo deprecado, informações 

acerca do cumprimento da carta precatória expedida.

2) Acerca da informação contida à fl. 100, bem como pedido da parte 

autora, COLHA-SE manifestação do Ministério Público, no prazo de 10 

(dez) dias.

CUMPRA-SE.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104582 Nr: 6416-63.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaú Pedro de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana de Alencar Martins

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANA DE ALENCAR MARTINS, Cpf: 

02102076121, Rg: 169.8072, brasileiro(a), garimpeira. 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$ 108.476,90 - Valor 

Atualizado: R$ 108.476,88 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Antes de analisar o pleito de fls. 35/36, realizo 

a busca do endereço da parte requerida, via sistema INFOJUD, assim, 

caso tenha sido encontrado endereço diverso daquele constante na 

inicial, proceda-se a citação da parte requerida nos termos da decisão de 

fls. 12/13.Todavia, caso seja encontrado o mesmo endereço DEFIRO o 

pedido de fls. 35/36, determinando seja expedido Edital para a citação da 

parte requerida, com prazo de 30 (trinta) dias e, para responder aos 

termos da presente, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando 

expressamente que, caso não ofereça contestação no prazo legal, se 

presumirão como verdadeiros os fatos narrados na inicial.Transcorrido "in 

albis" o prazo do parágrafo anterior, sem o aporte da resposta da parte 

requerida, NOMEIO como curador especial a pessoa do Defensor Público, 

que deverá ser intimado pessoalmente para apresentação de resposta, no 

prazo legal.Cumpra-se. Intime-se.

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

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

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

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

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

Souza, digitei.

Resumo da Inicial: "O exeqüente é credor do executado na importância de 

R$ 108.476,88; que o exeqüente usou todos os meios para o recebimento 

do crédito sem sucesso o que motivou o ajuizamento da ação."

Alta Floresta, 24 de julho de 2018

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

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101382 Nr: 3004-27.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. O. de Souza-ME, Welinton Oliveira de 

Souza

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): W. O. DE SOUZA-ME, CNPJ: 

08610454000196, Inscrição Estadual: 13.331.716-1 e atualmente em local 

incerto e não sabido WELINTON OLIVEIRA DE SOUZA, Cpf: 03325843131, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 11/06/2012.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de W. O. DE 

SOUZA-ME e WELINTON OLIVEIRA DE SOUZA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2891/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/05/2012

 - Valor Total: R$ 61.931,09 - Valor Atualizado: R$ 61.931,09 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.1) Ante a certidão de fl. 23, DEFIRO o pedido de 

fl. 46, determinando seja expedido Edital, com prazo de 30 dias, para a 

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

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

determinados pelo artigo 72, II, do CPC, nomeio, desde já, como curador 
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especial da executada, o douto Defensor Público que milita nesta 

Comarca, que deverá ser intimado pessoalmente para manifestar no 

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

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

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

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

opor(oporem) embargos.

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

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

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

Souza, digitei.

Alta Floresta, 25 de julho de 2018

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

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110930 Nr: 6525-43.2013.811.0007

 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: Francisco Simão da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcena Nilson Rodrigues - Me, Edson Dantas 

Rodrigues, Edmara Dantas Rodrigues, Botelho Pimentel e Carvalho Ltda, 

Edivan Souza Lima Carvalho, Jorge Américo Tavares Carvalho

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmara Dantas Rodrigues - 

OAB:8054/MT, Gerson Luiz Severo - OAB:27.461/SC, Higor Huynter 

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

OAB:MT/6816

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BOTELHO PIMENTEL E CARVALHO LTDA, 

CNPJ: 13769040000144. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO.E RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, DANOS MATERIAL E MORAL 

ajuizada por FRACISCO SIMÃO DA SILVA FILHO em face de ALCENA 

NILSON RODRIGUES-ME, EDSON DANTAS RODRIGUES, EDMARA 

DANTAS RODRIGUES, BOTELHO PIMENTEL CARVALHO LTDA, EDIVAN 

SOUZA UMA CARVALHO, JORGE AMÉRICO TAVARES CARVALHO. O 

Requerente celebrou em 01/11/2011, um Contrato de Proposta para 

Locação, Uso e Fruição de Loja Comercial com o Requerido Botelho 

Pimentel e Carvalho LTDA(imobiliária responsável pela locação) para 

alugar uma das salas comerciais existentes no prédio denominado "Centro 

Alta Floresta". Ficou acordado ainda, que os Requeridos confeccionram o 

devido contrato para que a autora pudesse assinar; o que até o presente 

momento não foi realizado. O Requerente resolveu investir e pagou a $ 

32.500,00, referente à aquisição de dois pontos comerciais, mais o 

pagamento de um aluguel mensal no valor de R$ 330,00 de cada ponto, 

mais condomínio no valor de aproximadamente R$ 230,00. Acontece que 

problemas começaram a surgir, primeiro que a promessa da instalação de 

um cinema como atrativo para o local, jamais foi concretizado, segundo em 

relação ao pagamento dos valores de aluguéis + condomínio que no 

começo eram pagos diretamente para a imobiliária Botelho Pimentel & 

Carvalho Ltda; depois, os pagamentos começaram a serem efetuados 

pessoalmente ao Sr.Edson Dantas Rodrigues, irmão da proprietária; e, 

algum tempo depois, os aluguéis começaram a serem recebidos pela 

esposa do Sr. Edson Dantas Rodrigues; ou seja, a Sra. Acena Nilson 

Rodrigues por intermédio da empresa Acena Nilson Rodrigues - ME. Ante o 

descumprimento dos Requeridos em cláusulas acordadas; por existir 

várias pessoas recebendo os de aluguéis + condomínio; por não existir 

contrato estipulando, conta pessoa específica para pagamento; por 

injustamente ocorrer à divisão do condomínio de forma errônea, entre 

outros motivos, é que a Requerente pretende rescindir o contrato escrito e 

verbal firmado com os Requeridos; bem como, ver-se elas despesas que 

foi obrigada a pagar e indenizada pelos danos culpa dos Requeridos. 

Importante destacar que todos os requeridos receberam em períodos 

diferentes o pagamento do aluguel + condomínio, sendo que a princípio 

eram pagos para a imobiliária Botelho Pimentel & Carvalho LTDA, depois, 

os pagamentos começaram a serem efetuados pessoalmente ao Sr. 

Edson Dantas Rodrigues, irmão da proprietária, algum tempo depois, os 

aluguéis começaram a serem recebidos pela esposa do Sr. Edson Dantas 

Rodrigues, a Sra. Alcena Nilson Rodrigues por intermédio da empresa 

Alcena Nilson Rodrigues - ME. Assim sendo, conclui-se que os Requeridos 

por força de lei, são responsáveis solidariamente pelos prejuízos de 

ordem material e moral que sofreu o Requerente, tendo em vista, que os 

Requeridos praticaram conduta ilícita e lesiva ao autor. Por certo também é 

perfeitamente cabível o pedido de rescisão do pacto por inadimplemento 

de uma das partes, quando quaisquer das obrigações firmadas não foram 

cumpridas, devendo as partes retornarem ao estado a "quo ante".Ante o 

exposto, a declaração de existência contratual e de rescisão contratual é 

medida que PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE ALTA FLORESTA Terceira Vara Cível 30/07/2018 12:13:02 

15398 Endereço do Fórum: Av. Ariosto da Riva, 1.987, Bairro: Centro, 

Cidade: Alta Floresta-MT, CEP: 78.580-000, Telefone(s): (66) 3512-3600 

Formulário: 1612 Matr.: 7105 se impõe, sob pena de do enriquecimento 

ilícito dos Requeridos, já que estes se encontram inadimplentes, tendo 

descumprido com suas obrigações contratuais. DAS PERDAS E DANOS 

Vejase que a Requerente adquiriu pelo valor de R$ 32.500,00, dois pontos 

comerciais dentro do estabelecimento Centro Comercial de Alta Floresta 

pagando também durante 18 meses o valor de R$ 330,00 cada ponto à 

título de aluguel mais taxa de condomínio no montante de 

aproximadarnénte R$ 230,00. Ante a quebra contratual dos Requeridos 

que causou Requerente prejuízo de ordem econômica, faz jus a título de 

dano material, ao ressarcimento do valor que pagou pelo ponto comercial, 

aluguéis e taxa de condomínio por 18 meses, perfazendo um total de 

aproximadamente R$ 52.660,00. DOS DANOS MORAIS Além do prejuízo 

financeiro, a Requerente também sofreu grande abalo emocional, pois, ao 

investir no Centro Comercial, a Requerente creditou em todas as 

promessas dos Requeridos e com isso criou uma expectativa se melhorar 

sua condição financeira, mas infelizmente, seus ideais foram todos 

destruídos porque os Requeridos não cumpriram com o combinado. Isto 

exposto, se requer: A citação e intimação dos Requeridos nos endereços 

constantes na inicial, para querendo contestar a presente ação no prazo 

legal, sob pena de revelia e confissão, A declaração de responsabilidade 

solidária entre os Requeridos, devendo todos ser responsáveis a 

ressarcir e indenizar a Requerente; Que seja declarado à existência de 

relação contratual entre as partes, bem como seja decretado a rescisão 

do contrato, condenado os Requeridos a arcaram pelo descumprimento do 

contrato; que sejam condenados os requeridos ao pagamento da 

indenização por danos morais à Requerente no valor a ser arbitrado por 

Vossa Excelência, sugerindo-se o valor de R$ 390.000,00; A condenação 

dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em 20% sobre o valor da causa; Sejam deferidos ao 

Requerente, os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos da 

Lei n° 1060/50, e da Constituição Federal (art. 5º, inciso [XXIV), por ser 

pessoa pobre na acepção jurídica do termo, conforme declaração que 

segue acostada; Protesta ainda, provar o alegado através de todos os 

meios de prova em direito admitidos, sem exclusão, em especial pela oitiva 

de testemunhas, e juntada de novos documentos. Atribui-se a causa, o 

valor de R$ 442.660,00

Despacho/Decisão: Vistos.Incialmente DETERMINO a busca do endereço 

atualizado da empresa executada BOTELHO PIMENTEL E CARVALHO 

LTDA , mediante emprego do Sistema INFOJUD, vez que restou inexitosa a 

citação daqueles pelo Oficial de Justiça. Caso esta magistrada logre êxito 

em localizar endereço da executada diverso do constante nos autos, 

proceda-se a sua citação.Doutra banda, restando inexitosa a busca do 

endereço, DETERMINO a citação por edital da executada BOTELHO 

PIMENTEL E CARVALHO LTDA, devendo ser observado fielmente o 

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

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

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

apresentação de resposta pela executada citada via edital sem sua 

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

Público com atribuições perante a Terceira Vara desta Comarca, nos 

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

ser intimado pessoalmente para se manifestar no feito.Após, com a devida 

certificação, conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

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

Souza, digitei.

Alta Floresta, 30 de julho de 2018

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

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129023 Nr: 4605-63.2015.811.0007

 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: Raimundo José dos Santos Araújo, Francisca Neta da 

Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raymon da Silva Araújo

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

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, 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: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para 

o fim de decretar a interdição de Raymon da Silva Araújo, declarando-o 

parcialmente incapaz de exercer os atos da vida civil, tão somente quanto 

aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, o 

que faço com fulcro nos artigos 4º, inciso III e 1.767, inciso I, ambos do 

Código Civil e nos artigos 84, § 1º e 85 da Lei nº 13.146/2015. Nomeio 

como curadora definitiva do interditado, sua genitora Francisca Neta da 

Silva Araújo, o que faço com lastro nos artigos 747, II do CPC e 1.775 - A 

do CC, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, dispensada a 

prestação de contas.Por fim, EXTINGO o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I do CPC. Transitada em julgado a sentença:1 – 

Intime-se a curadora para prestar o compromisso legal, em 5 dias (art. 

759, CPC).2 – Encaminhe-se ofício ao Serviço de Registro Civil de Pessoas 

Naturais para que inscreva a presente sentença no registro civil (§3º, 755 

do CPC, §9º, III, do CC).3 – A promoção do necessário para a publicação 

desta sentença na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal que 

está vinculado este Juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses; na imprensa local, 1 

vez; e no órgão oficial, por 3 vezes, com intervalo de 10 dias (§3º, 755, 

CPC).4 – Conste no edital os nomes da interditada e da curadora, a causa 

da interdição (doença mental - traumatismo cerebral difuso) e os limites da 

curatela.Sem custas e honorários. Cumpridas todas as determinações 

desta sentença, 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, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 24 de julho de 2018

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

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002852-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO SOARES DO NASCIMENTO PROFESSOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002852-49.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

REQUERIDO: GONCALO SOARES DO NASCIMENTO PROFESSOR Vistos. 1 

- Cumpra-se da forma deprecada, servindo esta como mandado. 2 - Após, 

observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 

homenagens. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 08 de agosto de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000392-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE PARREIRA FRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE PARREIRA FRAGA OAB - MT20315/O (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: 

1000392-89.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUCINEIDE PARREIRA FRAGA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Considerando a 

certidão de decurso do prazo sem tenha sido impugnada a execução pela 

Fazenda Pública, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor 

no ID nº 11794484. 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, 6 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: 1001459-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT0009079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001459-89.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREA NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 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 juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

Resolução n° 04/2016-TP, atual Resolução n° 03/2018 TJ-MT/TP, referida 

parte não o fez adequadamente. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, o que faço com fundamento no art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários de 

sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intime-se. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002604-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FAVARETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002604-83.2018.8.11.0007 REQUERENTE: TEREZINHA FAVARETO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado em face do 

permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora informa no pedido 

inicial que reside no município e Comarca de Novo Mundo/MT. Assim, com 

fulcro no artigo 4°, incisos I, II e III, da Lei n° 9.099/95, é de rigor ser 

reconhecida a incompetência territorial, pois a autora afirmou que não 

reside nesta comarca de Alta Floresta (MT). Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do artigo 4°, 

incisos I, II e III, da Lei n° 9.099/95 e determino a remessa dos autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 7 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000299-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOMIR SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

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: 

1000299-29.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: CLODOMIR SILVA EXECUTADO: 

VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca da certidão de ID num. 14421874, requerendo o que 

entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de agosto 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011274-59.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARTE MOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARLEI OLIVEIRA (EXECUTADO)

MANOEL GILDO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011274-59.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ARTE MOVEIS IND. E COM. DE 

MOVEIS LTDA - ME EXECUTADO: MANOEL GILDO DA SILVA, DARLEI 

OLIVEIRA Vistos. Tendo em vista as certidões de ID nº 12680616 e 

14034276, intime-se o exequente para que apresente demonstrativo do 

débito devidamente atualizado, bem como, requeira o que de direito, em 

cinco dias, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010364-37.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON DOS PASSOS NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010364-37.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: EDISON DOS PASSOS NUNES 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. INTIMEM-SE as partes para, 

em cinco dias, manifestarem sobre a informação prestada no Id nº 

11965683. Caso não haja manifestação no prazo assinalado, arquive-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011320-82.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALECI SILVA DIAS (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: 

8011320-82.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: ALECI SILVA DIAS 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Tratam-se os presentes autos 

de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por BANCO PAN S/A em desfavor 

de ALECI SILVA DIAS, alegando o executado excesso de execução, ao 

argumento de que a liminar fora cumprida tempestivamente e, ainda, que o 

prazo concedido para cumprimento da obrigação no que tange aos 

astreintes é deveras exíguo, pois as instituições financeiras possuem 

procedimentos internos a serem tomados para emissão de boletos de 

quitação. Instado a manifestar-se, o embargado impugna as alegações da 

embargante. Pois bem. Tendo em vista que o embargante não logrou êxito 

em comprovar suas alegações, não há de se falar em procedência dos 

presentes Embargos à Execução. Senão vejamos. No que tange à 

alegação de cumprimento tempestivo da liminar, não merece prosperar, 

porquanto, de acordo com o disposto no artigo 2º, parágrafo único da 

Resolução nº 14/2015 do TJMT, a suspensão dos prazos processuais 

durante o recesso forense não alcança as medidas urgentes como as 

liminares. Ademais, em relação ao descontentamento do embargante 

sobre astreintes fixadas em caso de descumprimento da obrigação de 

fornecer os boletos para quitação ao embargado, é vedado a este juízo 

apreciação de tal matéria, uma vez que o direito de manifestar a respeito 

da imposição da multa ora discutida encontra-se precluso. Nesse sentido, 

tem orientado nossa Egrégia Turma Recursal: “RECURSO CIVEL 

INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - FIM PROTELATÓRIO - REEXAME 

DE MATÉRIA DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PROPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. O embargante pretende reabrir discussão de matéria já 

apreciada na fase de conhecimento e devidamente acobertada pela coisa 

julgada. 2. Desta forma, não traz o embargante à apreciação qualquer das 

hipóteses elencadas no art 52, inc. IX, da Lei 9099/95, os embargos não 

podem ser recebidos e conhecidos. 3. ISTO POSTO, rejeito os embargos 

apresentados, por incabíveis, visto ter sido o pedido da reclamante, 

julgado procedente, determinando o regular processamento da execução, 

em seus ulteriores termos. 4. Sentença mantida por seus próprios e 

jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, 

na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Honorários advocatícios fixados 

em 15% do valor condenação, mais custas processuais, a cargo da 

recorrente. (RI 1091/2010, DR. EVINER VALÉRIO, 6ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 15/07/2010, Publicado no DJE 23/09/2010)” Observa-se, ainda, 

que no caso concreto que a multa foi fixada com observância dos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Diante deste cenário, 

impõe-se o prosseguimento da execução. Dispositivo Diante do exposto, 

REJEITO OS EMBARGOS DE EXECUÇÃO e, por conseguinte, determino o 

prosseguimento da ação de execução, intimando-se a parte executada 

para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento do valor objeto 

de execução ou conversão do valor depositado em juízo em pagamento. 

Intimem-se. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, 
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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. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 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: 1002761-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002761-56.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MANOEL FERREIRA DA 

FONSECA REQUERIDO: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E 

INVESTIMENTOS Vistos. Analisando os autos, constato que a outorgante 

da procuração acostada aos autos é de pessoa analfabeta, razão pela 

qual a procuração outorgando poderes aos advogados deveria ter sido 

conferida por instrumento público e não particular, visto que a outorgante 

não consegue lançar sua assinatura no instrumento, nos termos dos 

artigos 105 do Código de Processo Civil e 654 do Código Civil. Neste 

sentido: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - PROCURAÇÃO OUTORGADA POR ANALFABETO - 

INSTRUMENTO PÚBLICO - NECESSIDADE. - O instrumento de mandato 

outorgado por analfabeto deve ser lavrado, obrigatoriamente, de forma 

pública, perante tabelião de notas dotado de fé pública.” (TJMG - Apelação 

Cível 1.0707.15.003187-0/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos 

Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2016, publicação da 

súmula em 22/03/2016) Ante o exposto, assinalo o prazo de 10 (dez) dias 

para a autora emendar a inicial, regularizando a representação judicial, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se a requerente, ainda, para, 

no mesmo prazo acima assinalado, apresentar, sob pena de extinção da 

ação sem resolução do mérito: Comprovante de endereço legível, 

atualizado e em seu nome. Documentos pessoais legíveis. Importante 

frisar que o requerente indicou, no título da ação, se tratar de pedido de 

antecipação de tutela, contudo, não fez menção a liminar no corpo dos 

autos, tampouco nos pedidos. Intime-se. Decorrido o prazo supra, com ou 

sem a regularização da representação, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001819-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA PINTO (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS PEREIRA PINTO E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTO GIRO ENCARTELADORA LTDA. - EPP (EXECUTADO)

BANCO SAFRA S A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001819-58.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE CARLOS PEREIRA 

PINTO, JOSE CARLOS PEREIRA PINTO E CIA LTDA - ME REQUERIDO: 

ALTO GIRO ENCARTELADORA LTDA. - EPP, BANCO SAFRA S A Vistos. 

INDEFIRO o pedido de parcelamento da dívida requerido pela empresa 

executada no ID nº 13910225, eis que não aplicável ao cumprimento de 

sentença (Art. 916, § 7º, do CPC) e, sobretudo, porque o credor discordou 

do pleito, conforme Id nº 13931968. Desta feita, 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, 7 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010703-88.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA JAQUELINE NERI DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICAEL AMES LOBATO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010703-88.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BRUNA JAQUELINE NERI DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: MICAEL AMES LOBATO Vistos. Considerando que 

fora expedida carta de intimação acerca do cumprimento de sentença 

para o mesmo endereço em que o executado fora citado/intimado 

anteriormente (ID nº 4148891). Considerando, ainda, que é dever das 

partes manter seu endereço atualizado no processo (Art. 77, inciso V do 

CPC) e tendo em vista a informação contida no ID nº 9891175, de que o 

executado mudou-se do mencionado endereço, DEFIRO o pedido de ID nº 

13809103 e reputo válida a intimação do executado acerca do 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do 

CPC. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que de direito, sob pena de extinção do feito. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta/MT, 6 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: 1000265-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES OAB - SP0249937A 

(ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

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: 

1000265-25.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE GERALDO REQUERIDO: 

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO S.A., 

MOVEIS ROMERA LTDA Vistos. A parte BANCO BRADESCO S.A. informa 

que efetuou o pagamento integral da condenação em danos morais 

(petição ID nº 12120339) e a parte autora concorda com o valor 

depositado judicialmente, bem como informa a conta para transferência do 

valor, conforme consta nas petições de ID nº 12503831 e 13822800. Em 

cumprimento ao disposto no artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do 

Conselho Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte executada para 

manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito, em 05 (cinco) 

dias. Em caso de concordância expressa ou tácita do devedor e 

observado o prazo previsto no artigo 1º, §1º do Provimento retro 

mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

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

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

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

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 
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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 

05 (cinco) dias, procedendo-se de acordo com as disposições da 

CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Determino a intimação da 

parte MOVEIS ROMERA LTDA para efetuar pagamento referente aos 

danos materiais, de acordo com o cálculo apresentado pela autora ou 

impugnar o valor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor 

devido ser acrescido de multa. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de agosto 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000390-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA FERNANDA DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA LAIS PACHECO GABRIEL OAB - MT0018702A (ADVOGADO)

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG0139387A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(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: 

1000390-56.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FABIOLA FERNANDA DO 

ROSARIO REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA., 

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. Considerando o 

comparecimento da requerida CNOVA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S/A 

no processo (ID nº 13983890), DESIGNE-SE nova data para realização de 

audiência de conciliação. INTIME-SE as partes para comparecimento, 

consignando-se as advertências legais. Abstenha-se a Secretaria de 

Vara de fazer a conclusão do processo desnecessariamente. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 8 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011025-45.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. BLASIUS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011025-45.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: E. BLASIUS - ME EXECUTADO: 

OI S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Pela análise dos autos, verifico que se trata de processo 

eletrônico em fase de Cumprimento de Sentença movido em desfavor de 

empresa em recuperação judicial. Nos termos do Enunciado nº 51 do 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "os processos de conhecimento 

contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação 

judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do 

título executivo judicial, possibilitando à parte habilitar o seu crédito, no 

momento oportuno, pela via própria". É sabido que, estando a executada 

em recuperação judicial, a execução de título já constituído não pode 

tramitar no Juizado Especial, tampouco pode haver constrição de bens e 

valores, restando ao credor a faculdade de habilitar seu crédito junto ao 

Juízo onde tramita a recuperação judicial da executada. Nesse sentido 

seque o recente entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO 

CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO 

ABSOLUTOS. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EMPRESA. TUTELA DE 

INTERESSES MÚLTIPLOS. PREVALÊNCIA. INTERPRETAÇÃO 

SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI Nº 11.101/2005. 1. A controvérsia 

dos autos consiste em definir a competência para realizar atos de 

constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por 

magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o 

fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial. 

2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações 

consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização 

sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses 

protegidos pelo princípio da preservação da empresa. 3. A Segunda 

Seção já realizou a interpretação sistemático-teleológica da Lei nº 

11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da preservação da 

empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes 

de credores, tendo atestado que, após o deferimento da recuperação 

judicial, prevalece a competência do Juízo desta para decidir sobre todas 

as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio 

da recuperanda. Precedentes. 4. Viola o juízo atrativo da recuperação a 

ordem de penhora on line decretada pelo julgador titular do juizado 

especial, pois a inserção da proteção do consumidor como direito 

fundamental não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de 

reestruturação financeira do fornecedor. Precedente. 5. Recurso especial 

provido para reconhecer a competência do juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. (REsp 1598130/RJ, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/03/2017, DJe 14/03/2017) RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE 

ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito de competência suscitado em 

9/11/2015. Recurso especial interposto em 28/3/2016 e concluso à 

Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo 

onde se processa a recuperação judicial da recorrente é o competente 

para processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de 

relação de consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A 

interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, 

bem como o entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir 

que o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua 

disposição todos os elementos que traduzem com precisão as 

dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos 

concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é 

quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de 

execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate 

de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial 

Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) Ressalta-se que o 

posicionamento adotado nos julgados em epígrafe refuta o 

prosseguimento individual de execuções em juízos diversos daquele 

responsável pelo cumprimento do plano de recuperação, vez que as 

medidas constritivas de credores não sujeitos ao plano seriam capazes de 

inviabilizar o processo de reestruturação financeira da empresa pela 

constrição de bens e receitas já comprometidos com a sua execução. 

Ademais, no microssistema do Juizado Especial não se aplica o disposto 

no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à suspensão das 

ações de execução em face de devedor em recuperação judicial, diante 

da incompatibilidade de tal norma com os princípios norteadores do 

Juizado Especial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o 

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

fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei 

nº 9.099/95. Como já solicitado pelo credor, expeça-se certidão de crédito 

em seu favor para fim de habilitação. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas 

de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT, observando-se se há 

custas pendentes de quitação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de agosto 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011025-45.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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E. BLASIUS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011025-45.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: E. BLASIUS - ME EXECUTADO: 

OI S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Pela análise dos autos, verifico que se trata de processo 

eletrônico em fase de Cumprimento de Sentença movido em desfavor de 

empresa em recuperação judicial. Nos termos do Enunciado nº 51 do 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "os processos de conhecimento 

contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação 

judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do 

título executivo judicial, possibilitando à parte habilitar o seu crédito, no 

momento oportuno, pela via própria". É sabido que, estando a executada 

em recuperação judicial, a execução de título já constituído não pode 

tramitar no Juizado Especial, tampouco pode haver constrição de bens e 

valores, restando ao credor a faculdade de habilitar seu crédito junto ao 

Juízo onde tramita a recuperação judicial da executada. Nesse sentido 

seque o recente entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO 

CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO 

ABSOLUTOS. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EMPRESA. TUTELA DE 

INTERESSES MÚLTIPLOS. PREVALÊNCIA. INTERPRETAÇÃO 

SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI Nº 11.101/2005. 1. A controvérsia 

dos autos consiste em definir a competência para realizar atos de 

constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por 

magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o 

fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial. 

2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações 

consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização 

sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses 

protegidos pelo princípio da preservação da empresa. 3. A Segunda 

Seção já realizou a interpretação sistemático-teleológica da Lei nº 

11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da preservação da 

empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes 

de credores, tendo atestado que, após o deferimento da recuperação 

judicial, prevalece a competência do Juízo desta para decidir sobre todas 

as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio 

da recuperanda. Precedentes. 4. Viola o juízo atrativo da recuperação a 

ordem de penhora on line decretada pelo julgador titular do juizado 

especial, pois a inserção da proteção do consumidor como direito 

fundamental não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de 

reestruturação financeira do fornecedor. Precedente. 5. Recurso especial 

provido para reconhecer a competência do juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. (REsp 1598130/RJ, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/03/2017, DJe 14/03/2017) RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE 

ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito de competência suscitado em 

9/11/2015. Recurso especial interposto em 28/3/2016 e concluso à 

Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo 

onde se processa a recuperação judicial da recorrente é o competente 

para processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de 

relação de consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A 

interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, 

bem como o entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir 

que o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua 

disposição todos os elementos que traduzem com precisão as 

dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos 

concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é 

quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de 

execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate 

de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial 

Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) Ressalta-se que o 

posicionamento adotado nos julgados em epígrafe refuta o 

prosseguimento individual de execuções em juízos diversos daquele 

responsável pelo cumprimento do plano de recuperação, vez que as 

medidas constritivas de credores não sujeitos ao plano seriam capazes de 

inviabilizar o processo de reestruturação financeira da empresa pela 

constrição de bens e receitas já comprometidos com a sua execução. 

Ademais, no microssistema do Juizado Especial não se aplica o disposto 

no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à suspensão das 

ações de execução em face de devedor em recuperação judicial, diante 

da incompatibilidade de tal norma com os princípios norteadores do 

Juizado Especial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o 

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

fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei 

nº 9.099/95. Como já solicitado pelo credor, expeça-se certidão de crédito 

em seu favor para fim de habilitação. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas 

de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT, observando-se se há 

custas pendentes de quitação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 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: 1000982-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARTINS DE SOUSA (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)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 14597474, foi interposto 

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

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

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 14597474, para, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO PIRES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 14637084, foi interposto 

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

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

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 14637084, para, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001188-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAUANE MAIARA DA SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 14637262, foi interposto 

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

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 
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do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 14637262, para, 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001566-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELTON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

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: 

1001566-70.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ELIELTON RODRIGUES DE 

SOUZA EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. A parte ré informa que efetuou o pagamento integral 

da condenação (petição ID nº 14540796) e a parte autora concorda com o 

valor depositado judicialmente, bem como informa a conta para 

transferência do valor, conforme consta na petição ID nº 14561643. Em 

cumprimento ao disposto no artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do 

Conselho Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte executada para 

manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito, em 48 (quarenta e 

oito) horas. Em caso de concordância expressa ou tácita do devedor e 

observado o prazo previsto no artigo 1º, §1º do Provimento retro 

mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

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

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

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

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

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

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

05 (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, 9 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: 1001884-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE QUEIROZ THEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001884-53.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JAQUELINE QUEIROZ 

THEODORO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. INTIME-SE o 

credor para, em cinco dias, manifestar sobre a petição retro que comunica 

o cumprimento da obrigação. Caso seja solicitado o levantamento do valor 

depositado, desde já determino a intimação do requerido para manifestar, 

em 48 horas, nos termos do Provimento nº 68/2018 do CNJ. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 9 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002139-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLON SUASSUNA GITASSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE APARECIDA ALARCON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002139-11.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SOLON SUASSUNA GITASSI 

EXECUTADO: GISLAINE APARECIDA ALARCON Vistos. Antes de apreciar 

os pedidos de ID nº 12850516, intime-se a parte exequente para, em cinco 

dias, apresentar o demonstrativo atualizado do débito exequendo. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 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: 1002068-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MAGNO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 05 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002785-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA FREIRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 18 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002680-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE ANDRADE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 11 de 

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

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010295-97.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON PELISSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRA FERNANDES RAMPAZO 96639105187 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010295-97.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: EMERSON PELISSON 

EXECUTADO: LEANDRA FERNANDES RAMPAZO 96639105187 Vistos. 

Tendo em vista a certidão de ID nº 13691534, intime-se o exequente para 

manifestar nos autos, em cinco dias, sob pena de extinção da ação sem 
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resolução do mérito (Art. 53, § 4º da Lei 9.099/95). Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 6 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: 1002857-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR KROTH STRADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 20 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: 1001566-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELTON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada para manifestar 

sobre o pedido de levantamento de depósito, em 48 (quarenta e oito) 

horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002367-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI CABRAL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002367-49.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSELI CABRAL DE LIMA 

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 juntar aos autos os documentos 

de forma organizada, além de documento de identificação legível, referida 

parte não o fez adequadamente, acostando ao processo o mesmo 

documento ilegível (ID num. 14420896). Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, o que faço com fundamento no art. 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e, consequentemente, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários de 

sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intime-se. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 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: 1002538-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. RODRIGUES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA NUNES FERREIRA OAB - MT19969/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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002538-40.2017.8.11.0007 REQUERENTE: A. F. RODRIGUES EIRELI - ME 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. A parte autora interpôs Recurso Inominado, deixando, no entanto, 

de efetuar regularmente o recolhimento do preparo, consoante se verifica 

da certidão contida no ID nº. 14422098. 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, se nada for requerido em 15 dias, arquive-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 9 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: 1001351-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LINS INACIO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001351-94.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREIA LINS INACIO 

SANTOS REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA Vistos. Efetuados os 

depósitos pela parte devedora, a parte credora concorda com os valores 

depositados, bem como requereu o levantamento. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

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

Civil. EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação dos valores depositados 

em Juízo em favor da parte credora imediatamente, porquanto a devedora 

já fora intimada nos termos do Provimento nº 68/2018/CNJ. 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, 9 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: 1000265-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES OAB - SP0249937A 

(ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000265-25.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE GERALDO REQUERIDO: 

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO S.A., 

MOVEIS ROMERA LTDA Vistos. A parte BANCO BRADESCO S.A. informa 

que efetuou o pagamento integral da condenação em danos morais 

(petição ID nº 12120339) e a parte autora concorda com o valor 

depositado judicialmente, bem como informa a conta para transferência do 

valor, conforme consta nas petições de ID nº 12503831 e 13822800. Em 

cumprimento ao disposto no artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do 

Conselho Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte executada para 

manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito, em 05 (cinco) 

dias. Em caso de concordância expressa ou tácita do devedor e 

observado o prazo previsto no artigo 1º, §1º do Provimento retro 

mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

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

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

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

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

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

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

05 (cinco) dias, procedendo-se de acordo com as disposições da 

CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Determino a intimação da 

parte MOVEIS ROMERA LTDA para efetuar pagamento referente aos 

danos materiais, de acordo com o cálculo apresentado pela autora ou 

impugnar o valor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor 

devido ser acrescido de multa. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 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: 1000265-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES OAB - SP0249937A 

(ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerida MOVEIS ROMERA 

LTDA, para efetuar o pagamento referente aos danos materiais, de acordo 

com o cálculo apresentado pela autora ou impugnar o valor, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de o valor devido ser acrescido de multa.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000722-57.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIRO CORREIA DE LIMA MOZEL (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: 

1000722-57.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ALMIRO CORREIA DE LIMA MOZEL Vistos. INTIME-SE o 

exequente para, em 48 horas, manifestar no feito, sob pena de extinção 

do cumprimento de sentença sem resolução do mérito. Solicite-se ao 

Distribuidor a elaboração do cálculo das custas processuais e taxa 

judiciária e, na sequência, intime-se a parte sucumbente para pagamento, 

procedendo de acordo com as normas da CNGC/MT em caso de eventual 

inadimplemento. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000785-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE J. DINIZ MULIZINE - DECORACOES - ME (EXEQUENTE)

VALERIA DINIZ MULIZINE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT0015111A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA FERNANDA FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000785-48.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: VALERIA DINIZ MULIZINE, A. DE 

J. DINIZ MULIZINE - DECORACOES - ME EXECUTADO: ERICA FERNANDA 

FERREIRA Vistos. Tendo em vista a manifestação de ID nº 13092253, 

intime-se o exequente para manifestar nos autos, em cinco dias, sob pena 

de extinção da ação sem resolução do mérito (Art. 53, § 4º da Lei 

9.099/95). Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 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: 8010940-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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: 

8010940-25.2016.8.11.0007 REQUERENTE: FABIO DE JESUS REQUERIDO: 

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos. A parte ré informa na 

petição num. 14639375 que efetuou o pagamento espontâneo 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, 9 de 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000023-66.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIR ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

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: 

1000023-66.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JOSENIR ALVES REQUERIDO: 

VIVO 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 
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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, 9 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: 8010493-37.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILDEVAGNER FERNANDES DE CARVALHO (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)

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: 

8010493-37.2016.8.11.0007 REQUERENTE: WILDEVAGNER FERNANDES 

DE CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Perscrutando os autos, 

verifico que transitado em julgado o acórdão, a parte ré informou o 

pagamento integral da condenação. A parte autora compareceu à 

secretaria da vara, manifestando o interesse em que seja expedido 30% 

(trinta por cento) do valor depositado em favor do patrono e o restante na 

conta bancária em seu nome. Considerando a manifestação de vontade da 

parte, DEFIRO a expedição de alvará como solicitado, atentando-se aos 

dados do patrono informados no ID num. 14437860, bem como a 

transferência do valor remanescente ao credor (ID num. 14521987). Em 

cumprimento ao disposto no artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do 

Conselho Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte executada para 

manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito, em 48 (quarenta e 

oito) horas. Em caso de concordância expressa ou tácita do devedor e 

observado o prazo previsto no artigo 1º, §1º do Provimento retro 

mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente, conforme solicitado na manifestação de ID num. 

14521987, observando que a liberação em favor do advogado da parte 

credora depende de o patrono possuir 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. Após, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001860-25.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NADIANE NAIARA FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Vistos. Efetuados o depósito pela 

parte devedora, a parte credora concorda com o valor depositado, bem 

como requereu o levantamento. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado da sentença (Provimento nº 68/2018 do Conselho 

Nacional de Justiça), EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

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

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

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

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

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

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

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

caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

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

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002270-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEU ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAIR NERY OAB - MT24476/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Adilson (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002270-49.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EZEQUIEU ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ADILSON 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. INTIME-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de agosto de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010440-27.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO ZANE TARGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANNE FARIAS TARGA OAB - MT11331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRESED TRANSPORTES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010440-27.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: RONIVALDO ZANE TARGA 

EXECUTADO: CRESED TRANSPORTES EIRELI - EPP Vistos. Considerando 

a inércia da parte credora, conforme certidão lançada no Id nº 14440719, 

INTIME-SE referida parte para, em 48 horas, manifestar se possui 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da ação sem 

mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de agosto de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011195-17.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR JOSE DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 27 de 635



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: 

8011195-17.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: VALMIR JOSE DE PAIVA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Tendo em vista a notícia de depósito 

judicial acostada no Id. num. 14422130, intimem-se as partes para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem requerendo o que entenderem de 

direito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 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: 1001347-91.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Vistos. A parte ré informa que 

efetuou o pagamento integral da condenação e a parte autora concorda 

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

transferência do valor, conforme consta na petição retro. Em cumprimento 

ao disposto no artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional 

de Justiça, INTIME-SE a parte devedora para manifestar sobre o pedido de 

levantamento de depósito, em 48 horas. Em caso de concordância 

expressa ou tácita do devedor e observado o prazo previsto no artigo 1º, 

§1º do Provimento retro mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da 

parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

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

haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. 

Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. 

Cumpra-se. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010029-52.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FONTOURA BAGANHA OAB - MT0013050S (ADVOGADO)

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010029-52.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: CLOVIS DOS SANTOS 

EXECUTADO: CAIABI IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS EIRELI - ME Vistos. 

INDEFIRO o pedido de suspensão do curso do processo formulado pelo 

executado no Id nº pelas razões expostas na sentença que julgou 

improcedentes os embargos à execução (Id nº 11396242). Diante do 

trânsito em julgado da referida sentença, determino que o bem penhorado 

e descrito no auto aportado ao Id nº 14440719 seja levado à leilão judicial. 

Assim, solicite-se à Diretoria do Foro a inclusão do bem imóvel penhorado 

na próxima temporada de leilão judicial desta Comarca. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011195-17.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR JOSE DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

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: 

8011195-17.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: VALMIR JOSE DE PAIVA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Tendo em vista a notícia de depósito 

judicial acostada no Id. num. 14422130, intimem-se as partes para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem requerendo o que entenderem de 

direito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 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: 8010493-37.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILDEVAGNER FERNANDES DE CARVALHO (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)

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada para manifestar 

sobre o pedido de levantamento de depósito, em 48 (quarenta e oito) 

horas.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011107-42.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR LOURENCO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (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: 

8011107-42.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ODAIR LOURENCO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. A decisão 

proferida no Mandado de Segurança n° 1000262-23.2018.8.11.0000 

possui efeito “inter partes” na medida que restringe seus efeitos somente 

aos dois processos que menciona. Assim, para o presente caso, o artigo 

5° da Lei Estadual n° 10.656/2017 permanece vigente, sendo imperiosa a 

manifestação da parte exequente quanto ao pronunciamento judicial 

elencado no Id. num. 12934384. Portanto, reitere-se a intimação da parte 

exequente para os fins delineados no despacho proferido no Id. num. 

12934384, consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para resposta, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000023-66.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIR ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada para, no prazo de 
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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). Certifico ainda, 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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001873-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KGO COMERCIO DE VIDROS E PERSIANAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001873-24.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: KGO COMERCIO DE VIDROS E 

PERSIANAS LTDA EXECUTADO: CIELO S.A. Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

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

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

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

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

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

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

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

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

Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do débito, incluída 

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

necessário. Alta Floresta/MT, 6 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA 

E S. PARO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002855-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO RIBEIRO DA SILVA 35326018187 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

ABERTO MULTISSETORIAL (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: 

1002855-04.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROMILDO RIBEIRO DA SILVA 

35326018187 REQUERIDO: SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS ABERTO MULTISSETORIAL Vistos, etc. Trata-se 

de pedido de concessão de tutela provisória, visando a retirada do nome 

da parte requerente dos cadastros restritivos ao crédito. Analisando os 

documentos apresentados, em confronto lógico com os argumentos 

expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos 

para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com 

efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos documentos 

acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros insertos nos órgãos que restringem crédito, trazendo efeitos 

negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, 

não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, 

sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de 

inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME DOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO 

PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE DESACERTO DA MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – 

ART 461, §§ 4º E 5º DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e 

desprovido. A astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que 

visa a pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo 

a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, 

consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. 

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, 

sobretudo em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do 

magistrado que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros 

insertos nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de 

multa diária. Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 

500,00), estando dentro do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Na fase executória, se houver excesso, o magistrado 

poderá decotar o valor para patamar mais justo, tratando-se de decisão 

momentânea. Não há qualquer exigüidade o prazo concedido para 

cumprimento da obrigação que não contem qualquer complexidade (48 

horas).” (AI 155563/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Ademais, em que pese a negativação seja de abril/2016, 

verifica-se que o autor sustenta que passou por longo período efetuando 

compras somente à vista no comércio e agora necessita de seu nome sem 

restrições de crédito para poder financiar um veículo para sua empresa, 

eis que é Microempreendedor Individual. Assim, por estarem presentes os 

requisitos legais no caso em questão, que versa sobre relação de 

consumo, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, 

§3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que a parte requerida promova a exclusão do 

nome da parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao 

débito objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à audiência 

de conciliação designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000328-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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: 

1000328-16.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: VAGNER RIBEIRO EXECUTADO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA 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, 8 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: 1002538-40.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

A. F. RODRIGUES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA NUNES FERREIRA OAB - MT19969/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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002538-40.2017.8.11.0007 REQUERENTE: A. F. RODRIGUES EIRELI - ME 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. A parte autora interpôs Recurso Inominado, deixando, no entanto, 

de efetuar regularmente o recolhimento do preparo, consoante se verifica 

da certidão contida no ID nº. 14422098. 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, se nada for requerido em 15 dias, arquive-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 9 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: 1001008-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - MS17252 (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

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: 

1001008-64.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MANOEL FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO PAN 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, 9 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: 1003350-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO OAB - MT0017600A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003350-82.2017.8.11.0007 REQUERENTE: AGNALDO FERREIRA LEITE 

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, 9 

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: 1002363-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1002363-46.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE CICERO PAIXAO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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, 9 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: 1001170-30.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR FERREIRA DE ANDRADE (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:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (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: 

1001170-30.2016.8.11.0007 REQUERENTE: VALDEMIR FERREIRA DE 

ANDRADE REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. Ante a afirmação 

da parte recorrente de ser desprovida de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da justiça gratuita, sem prejuízo de possível revogação 

posterior, com fulcro no artigo 54, § único da Lei nº 9.099/95. Presentes 

os requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito 

devolutivo (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, 9 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003095-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSELI DOMICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1003095-27.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA ROSELI DOMICIANO 

REQUERIDO: BANCO PAN 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, 9 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: 1002178-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MIGUEL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002178-08.2017.8.11.0007 REQUERENTE: TIAGO MIGUEL RODRIGUES 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO 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, 9 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: 1000514-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CRUZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000514-05.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GISELE CRUZ DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO 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, 9 

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: 1003260-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IUNAR DE FREITAS PORTAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003260-74.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA IUNAR DE FREITAS 

PORTAO REQUERIDO: BANCO PAN 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, 9 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: 1003332-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI PEREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003332-61.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JURACI PEREIRA ROSA 

REQUERIDO: BANCO PAN 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, 9 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: 1001746-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. DE LIMA CONFECCOES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (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: 

1001746-86.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VERONICA FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: J. L. DE LIMA CONFECCOES - ME Vistos. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, RECEBO o recurso inominado, no efeito 

devolutivo, uma vez que não vislumbro no caso em apreço a possibilidade 
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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, 9 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: 1000750-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MAICO DE PAULA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (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: 

1000750-25.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ELISANGELA LEITE QUADRA 

DA COSTA REQUERIDO: ANDERSON MAICO DE PAULA SANTOS Vistos. 

CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara quanto ao efetivo recolhimento do 

preparo relativo a guia apresentada no ID nº 14232006. Caso seja 

certificado o recolhimento do preparo, RECEBO o recurso inominado 

interposto pelo recorrente ANDERSON MAICO DE PAULA SANTOS, 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). No que tange ao recurso interposto 

pela recorrente ELISÂNGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ID nº 

13068235), denota-se que esta deixou de efetuar regularmente o 

recolhimento do preparo. 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 interposto no ID nº 

13068235. Por fim, considerando que a parte recorrida Eligângela Leite 

Quadra da Costa já apresentou contrarrazões recursais (ID nº 13068068), 

REMETA-SE o processo eletrônico para a Turma Recursal. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 9 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: 1000246-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERCIO LUIZ FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR OAB - MT21477/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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: 

1000246-48.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GERCIO LUIZ FRANCA 

REQUERIDO: CLARO 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, 9 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003409-70.2017.8.11.0007

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)

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: 

1003409-70.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: RONALDO DA SILVA BISPO 

EXECUTADO: SL MOVEIS LTDA - ME Vistos. Considerando a disposição 

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

ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida eficaz à 

satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema Bacenjud, 

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

Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da operação emitido 

pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 

do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora integral do valor 

exequendo ou do depósito espontâneo, conforme Enunciados n.º 117 e 

142 do FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária 

oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos Judiciais, 

comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da transferência 

do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento promova a devida 

vinculação da quantia aos presentes autos. Registre-se que o 

levantamento de valor penhorado depende de caução suficiente e idônea 

a ser prestada pelo credor (art. 520, IV do CPC). Restando parcialmente 

frutífera a penhora eletrônica de valor, intime-se a parte exequente para 

manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 9 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003060-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACIELE PEREIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003060-67.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: JACIELE PEREIRA SILVA Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 

da CNGC/MT, o que foi feito em gabinete sobre o valor exequendo. 

Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da operação emitido 

pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 

do FONAJE, devendo ser intimadas as partes. Deve a Srª. Gestora 

Judiciária oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos 

Judiciais, comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da 

transferência do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento 

promova a devida vinculação da quantia aos presentes autos. Registro 

que, efetuada a penhora integral do valor exequendo, a Secretaria da 

Vara deverá designar data para realização de audiência de conciliação, 
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oportunidade em que o executado poderá oferecer embargos à execução, 

conforme art. 53, § 1º da Lei n.º 9.099/95. Por outro lado, caso reste 

infrutífera a penhora eletrônica de valor, intime-se a parte exequente para 

manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010992-21.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NONATA FRANCA ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ALVES DOS SANTOS FILHO (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: 

8010992-21.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: RAIMUNDA NONATA FRANCA 

ARRUDA EXECUTADO: PEDRO ALVES DOS SANTOS FILHO Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no 

artigo 512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a tentativa, visto que foi encontrado valor irrisório, cujo 

desbloqueio já foi ordenado. Assim, intime-se a parte exequente para 

manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000637-71.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MANOEL DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000637-71.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ANTONIO MANOEL DA SILVA Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da 

CNGC/MT. Restando frutífero o bloqueio de valores, o extrato da operação 

emitido pelo Bacenjud valerá como termo de penhora, conforme Enunciado 

nº 140 do FONAJE e Súmula nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo ser intimadas as partes. 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora integral do valor 

exequendo ou do depósito espontâneo, conforme Enunciados n.º 117 e 

142 do FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária 

oficiar, via Malote Digital, ao Departamento de Depósitos Judiciais, 

comunicando do bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da transferência 

do valor à Conta Judicial, para que aquele Departamento promova a devida 

vinculação da quantia aos presentes autos. Por outro lado, caso reste 

infrutífera a penhora eletrônica de valor integral, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção. Às providências. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 9 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011107-42.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR LOURENCO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (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: 

8011107-42.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ODAIR LOURENCO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. A decisão 

proferida no Mandado de Segurança n° 1000262-23.2018.8.11.0000 

possui efeito “inter partes” na medida que restringe seus efeitos somente 

aos dois processos que menciona. Assim, para o presente caso, o artigo 

5° da Lei Estadual n° 10.656/2017 permanece vigente, sendo imperiosa a 

manifestação da parte exequente quanto ao pronunciamento judicial 

elencado no Id. num. 12934384. Portanto, reitere-se a intimação da parte 

exequente para os fins delineados no despacho proferido no Id. num. 

12934384, consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para resposta, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010502-67.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO VIANA DE CARVALHO (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: 

8010502-67.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS EXECUTADO: SERGIO VIANA DE CARVALHO Vistos. 

Defiro o pedido formulado no ID. nº 13438816 . EXPEÇA-SE certidão de 

inteiro teor em favor do exequente para fim de protesto do título judicial, 

nos exatos termos do artigo 517 do NCPC. Após, INTIME-SE o credor para, 

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

Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 7 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011025-45.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. BLASIUS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011025-45.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: E. BLASIUS - ME EXECUTADO: 

OI S.A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Pela análise dos autos, verifico que se trata de processo 

eletrônico em fase de Cumprimento de Sentença movido em desfavor de 

empresa em recuperação judicial. Nos termos do Enunciado nº 51 do 
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Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "os processos de conhecimento 

contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação 

judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do 

título executivo judicial, possibilitando à parte habilitar o seu crédito, no 

momento oportuno, pela via própria". É sabido que, estando a executada 

em recuperação judicial, a execução de título já constituído não pode 

tramitar no Juizado Especial, tampouco pode haver constrição de bens e 

valores, restando ao credor a faculdade de habilitar seu crédito junto ao 

Juízo onde tramita a recuperação judicial da executada. Nesse sentido 

seque o recente entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO 

CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO 

ABSOLUTOS. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EMPRESA. TUTELA DE 

INTERESSES MÚLTIPLOS. PREVALÊNCIA. INTERPRETAÇÃO 

SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI Nº 11.101/2005. 1. A controvérsia 

dos autos consiste em definir a competência para realizar atos de 

constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por 

magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o 

fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial. 

2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações 

consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização 

sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses 

protegidos pelo princípio da preservação da empresa. 3. A Segunda 

Seção já realizou a interpretação sistemático-teleológica da Lei nº 

11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da preservação da 

empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes 

de credores, tendo atestado que, após o deferimento da recuperação 

judicial, prevalece a competência do Juízo desta para decidir sobre todas 

as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio 

da recuperanda. Precedentes. 4. Viola o juízo atrativo da recuperação a 

ordem de penhora on line decretada pelo julgador titular do juizado 

especial, pois a inserção da proteção do consumidor como direito 

fundamental não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de 

reestruturação financeira do fornecedor. Precedente. 5. Recurso especial 

provido para reconhecer a competência do juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. (REsp 1598130/RJ, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/03/2017, DJe 14/03/2017) RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE 

ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito de competência suscitado em 

9/11/2015. Recurso especial interposto em 28/3/2016 e concluso à 

Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo 

onde se processa a recuperação judicial da recorrente é o competente 

para processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de 

relação de consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A 

interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, 

bem como o entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir 

que o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua 

disposição todos os elementos que traduzem com precisão as 

dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos 

concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é 

quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de 

execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate 

de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial 

Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) Ressalta-se que o 

posicionamento adotado nos julgados em epígrafe refuta o 

prosseguimento individual de execuções em juízos diversos daquele 

responsável pelo cumprimento do plano de recuperação, vez que as 

medidas constritivas de credores não sujeitos ao plano seriam capazes de 

inviabilizar o processo de reestruturação financeira da empresa pela 

constrição de bens e receitas já comprometidos com a sua execução. 

Ademais, no microssistema do Juizado Especial não se aplica o disposto 

no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à suspensão das 

ações de execução em face de devedor em recuperação judicial, diante 

da incompatibilidade de tal norma com os princípios norteadores do 

Juizado Especial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o 

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

fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei 

nº 9.099/95. Como já solicitado pelo credor, expeça-se certidão de crédito 

em seu favor para fim de habilitação. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas 

de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT, observando-se se há 

custas pendentes de quitação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de agosto 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002367-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI CABRAL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 

1002367-49.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSELI CABRAL DE LIMA 

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 juntar aos autos os documentos 

de forma organizada, além de documento de identificação legível, referida 

parte não o fez adequadamente, acostando ao processo o mesmo 

documento ilegível (ID num. 14420896). Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, o que faço com fundamento no art. 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e, consequentemente, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários de 

sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intime-se. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001351-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LINS INACIO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-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: 

1001351-94.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREIA LINS INACIO 

SANTOS REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA Vistos. Efetuados os 

depósitos pela parte devedora, a parte credora concorda com os valores 

depositados, bem como requereu o levantamento. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

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

Civil. EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação dos valores depositados 

em Juízo em favor da parte credora imediatamente, porquanto a devedora 

já fora intimada nos termos do Provimento nº 68/2018/CNJ. 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, 9 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara
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Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67241 Nr: 235-17.2010.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIO GOMES DA SILVA, Cpf: 

01255272171, Rg: 1610879-5, Filiação: Roberto Carlos da Silva e Lindalva 

Gomes, data de nascimento: 03/03/1984, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU PARA QUE COMPAREÇA À SESSÃO DE 

JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA PARA O DIA 

24/09/2018 ÀS 9HS NA 5ª VARA DE ALTA FLORESTA/MT, 

OPORTUNIDADE EM QUE SERÁ INTERROGADO.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público 

em face Fábio Gomes da Silva, porque segundo consta na denúncia no dia 

25 de dezembro de 2008, por volta das 16h25min, na Avenida Orlândia 

Bairro Vila Nova, Alta Floresta, o réu FÁBIO GOMES DA SILVA tentou 

matar José Maurício de Moraes, utilizando-se de arma branca (faca), 

somente não conseguindo o seu intento por circunstância alheias a sua 

vontade, por estes fatos foi denunciado como incurso no art. 121, "caput" 

c.c art. 14, II, ambos do Código Penal. Foi pronunciado em 09/06/2016 e irá 

a julgamento pelo Tribunal do Júri em 24/09/2018 às 09hs.

Despacho/Decisão: VISTOS ETC. 1. Analisando os autos, verifico que 

estes me vieram para análise das diligências pleiteadas pela acusação e 

pela defesa, nos termos do art. 423, do CPP. 2. Passo ao relatório do 

processo, nos termos do art. 423, II, do CPP. 3. Cuida-se de ação penal 

formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, cuja 

denúncia fora oferecida em desfavor do réu FABIO GOMES DA SILVA, 

VULGO “FABINHO”, devidamente qualificado nos autos pela prática do 

crime previsto no artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código 

Penal, tendo como vítima JOSÉ MAURÍCIO DE MORAES. 4. Consta na 

denúncia que, no dia 25 de dezembro de 2008, por volta das 16h25min., 

na Av. Orlândia, Bairro Vila Nova, Município de Alta Floresta/MT, o 

denunciado tentou matar José Maurício de Moraes, utilizando-se de arma 

branca (faca), somente não conseguindo o seu intento por circunstâncias 

alheias à sua vontade. 5. Denota-se do caderno processual que, na data 

dos fatos, após o almoço, a vítima estava indo para casa de um amigo no 

Bairro Vila Nova, quando um motoqueiro passou rente a ele e seguiu em 

alta velocidade. Após alguns minutos, o motoqueiro retornou 

acompanhado da pessoa do indiciado, cada um em uma moto. 6. Ato 

seguinte, o motoqueiro começou a ameaçar a vítima com uma faca, no 

entanto, José Maurício pediu para que ele parece, vendo que seu pedido 

não seria atendido, a vítima saiu correndo do local, momento em que seu 

irmão Gerry Adriani de Moraes passava pela rua e viu o fato. 7. Na 

sequência, o denunciado, que estava com a faca, foi até a vítima e lhe 

desferiu três golpes, não conseguindo seu intento, em razão de terceiros 

que o impediram de ceifar a vida da vítima. 8. Em decorrência dos golpes 

desferidos pelo denunciado, a vítima ficou ao solo e em seguida desmaiou, 

tendo que ser encaminhado até o pronto socorro do Hospital Municipal 

desta Cidade, onde foi submetido à cirurgia e permaneceu internado. 9. 

Portaria instaurando o Inquérito Policial, às fls. 10. 10. Laudo de lesões 

corporais juntado às fls. 20/22v. 11. Mapa topográfico juntado às fls. 

23/23v. 12. A denúncia fora ofertada no dia 27 de setembro de 2011 e 

recebida no dia 19 de outubro de 2011, conforme fls. 44/44v. 13. O réu foi 

citado às fls. 52. 14. Resposta à acusação, às fls. 53. 15. Decisão 

designando audiência de instrução, às fls. 57/58. 16. Audiência instrutória 

realizada, às fls. 66/68. 17.Alegações finais apresentadas pela acusação, 

às fls. 71/73, em síntese, o parquet pugna pela pronúncia do réu como 

incurso nas sanções do art. 121, caput, na forma do art. 14, inciso II, do 

Código Penal. 18. Alegações finais apresentadas pela defesa, às fls. 

75/86, em resumo, a defesa requer que o réu seja despronunciado e, 

subsidiariamente, requer que a denúncia seja desclassificada para o crime 

previsto no art. 129, §1º, do CP. 19. Decisão de pronúncia às fls. 87/88, na 

qual o réu foi pronunciado, nos termos do art. 413, do CPP. 20. Recurso 

em sentido estrito interposto pela defesa, às fls. 89. Razões recursas, às 

fls. 91/96. Contrarrazões, às fls. 97/99v. 21. O pronunciado foi intimado 

por edital, às fls. 101/101v. 22. Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, 

às fls. 109/116. 23.Recurso desprovido, às fls. 123/126. 24. Cota 

ministerial arrolando, em caráter de imprescindibilidade as testemunhas 

para sessão de julgamento, às fls. 131. 25. Manifestação a defesa 

arrolando as mesmas testemunhas arroladas pela acusação, às fls. 134. 

26. É o que se tinha a relatar. 27. Pois bem, primeiramente, DETERMINO a 

escrivania que forneça cópias dos autos para os jurados conforme 

determina o parágrafo único do artigo 472, do CPP. 28. De outro norte e, 

considerando que não há mais nenhum requerimento de juntada de 

documentos ou requerimento de diligências arguidas pelas partes, entendo 

que a designação e Sessão de Julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri é 

medida que se impõe. 29. Assim, DESIGNO o dia 24 de setembro de 2018, 

às 09:00 horas para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri do réu 

FABIO GOMES DA SILVA, VULGO “FABINHO”. 30. PROCEDA-SE a 

escrivania as intimações das testemunhas arroladas pelas partes, 

requisitando-as, se necessário. 31. OFICIE-SE a Diretoria do Foro, 

informando a data, para que providencie o necessário para a Sessão de 

Julgamento pelo Tribunal do Júri acima designada. 32. CIÊNCIA à 

Acusação e à Defesa. 33. INTIMEM-SE. 34. Cumpra-se expedindo o 

necessário. 35. Às providências. Alta Floresta/MT, 10 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.

Alta Floresta, 08 de agosto de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113648 Nr: 2160-09.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frank Rogieri de Souza Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renate Anna Wellmann da Riva - Espolio, 

Ariosto da Riva Neto, Ludovico Wellmann da Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gastão de Matos Junior - 

OAB:13847/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Scatambuli Sicuto 

- OAB:16.343-O/MT

 Intimação do Procurador do exequente acerca do ofício nº 370/2018 

oriundo do CRI-AF, bem como para efetuar o pagamento dos emolumentos 

no valor de R$ 80,28 (oitenta reais e vinte e oito centavos), no prazo de 05 

(cinco) dias, na conta corrente nº 13.022-2, agência nº 1380-3, Banco 

Bradesco S/A de titularidade de Alta Floresta Cartório do 1º Ofício, inscrito 

no CNPJ 00.831.230/0001-00, devendo encaminhar o comprovante 

diretamente ao 1º Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142826 Nr: 4542-04.2016.811.0007

 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: CPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

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

Costa - OAB:MT/21075-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Em atenção ao pedido retro, e tendo em vista que restaram-se exauridos 

pela parte autora os meios ordinários de localização da parte adversa, 

DEFIRO o pedido de informações junto à Justiça Eleitoral, através do 

sistema SIEL – Sistema de Informações Eleitorais, a fim de a encontrar a 

localização do endereço da requerida.

Em sendo endereço diverso, cite-se a requerido, para, querendo, 

apresentar resposta, no prazo legal, sob pena de, não o fazendo, serem 

tidos como verdadeiros os fatos articulados pela autora na inicial.
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 Em sendo o mesmo endereço, defiro em caráter excepcional, a citação 

por edital da requerida Marcia Rodrigues.

Havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pelo 

executado citado via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, como 

curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante a 

Sexta Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 152/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 241/2018/CGJ, de 2.8.2018, da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO a Portaria nº 52/2018/CGJ, de 31.7.2018, que dispõe 

sobre a realização de Correição nas Comarcas de Barra do Garças, Novo 

São Joaquim, Campinápolis e Canarana (Polo IX) no período de 17 a 

20.9.2018;

RESOLVE:

CONVOCAR, todos os servidores das Secretarias Cíveis, Criminais e Vara 

Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, para 

acompanharem os trabalhos durante todo o período que durar a correição 

(matutino e vespertino), os quais deverão prestar auxílio à equipe 

correicional e esclarecimentos acerca dos serviços e rotinas de trabalho, 

nos dias 18, 19 e 20.9.2018, que será coordenada pela Exma. Sra. Dra. 

Eulice Jaqueline Costa Silva Cherulli, Juíza Auxiliar da Corregedoria Geral 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral de Justiça.

Cientifiquem-se os ilustres magistrados.

Intimem-se todos os servidores.

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

Barra do Garças, 9 de agosto de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA nº 151/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...CONSIDERANDO o 

disposto no art. 105, da Lei Complementar nº 4, de 

15.10.1990;RESOLVE:CONCEDER a servidora URÂNIA SANTOS 

BARBOSA, Matrícula nº 2402, Técnica Judiciária – PTJ, desta Comarca, 15 

(quinze) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família, no 

período de 18.6.2018 a 2.7.2018.     Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 8 de agosto de 2018.DOUGLAS BERNARDES 

ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO     DF/mgstable

 PORTARIA nº 151/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO o disposto no art. 105, da Lei Complementar nº 4, de 

15.10.1990;

RESOLVE:

CONCEDER a servidora URÂNIA SANTOS BARBOSA, Matrícula nº 2402, 

Técnica Judiciária – PTJ, desta Comarca, 15 (quinze) dias de licença por 

motivo de doença em pessoa da família, no período de 18.6.2018 a 

2.7.2018.

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

Barra do Garças, 8 de agosto de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 150/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc... CONSIDERANDO o 

disposto no art. 2º, da Portaria nº 651/2007/DGTJ, de 

23.7.2007;RESOLVE:CONCEDER a servidora MONICA ANGELA FIN 

MATTE, Matrícula nº 5263, Auxiliar Judiciária – PTJ, da Secretaria da 1ª 

Vara Cível desta Comarca, 90 (noventa) dias de licença para tratamento 

de saúde em prorrogação, no período de 14.7.2018 a 

11.10.2018.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 8 de 

agosto de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO       DF/mgstable

 PORTARIA nº 150/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, da Portaria nº 651/2007/DGTJ, de 

23.7.2007;

RESOLVE:

CONCEDER a servidora MONICA ANGELA FIN MATTE, Matrícula nº 5263, 

Auxiliar Judiciária – PTJ, da Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, 90 

(noventa) dias de licença para tratamento de saúde em prorrogação, no 

período de 14.7.2018 a 11.10.2018.

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

Barra do Garças, 8 de agosto de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 149/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso,  no uso de suas  a t r ibu ições  lega is , 

etc...RESOLVE:CONCEDER a servidora CÉLIA GAMA CARVALHO, 

Matrícula nº 8154, Auxiliar Judiciária – PTJ, desta Comarca, 15 (quinze) 

dias de licença para tratamento de saúde, no período de 9.7.2018 a 

23.7.2018.     Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 8 de 

agosto de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 149/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

CONCEDER a servidora CÉLIA GAMA CARVALHO, Matrícula nº 8154, 

Auxiliar Judiciária – PTJ, desta Comarca, 15 (quinze) dias de licença para 

tratamento de saúde, no período de 9.7.2018 a 23.7.2018.

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

Barra do Garças, 8 de agosto de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA nº 148/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso,  no uso de suas  a t r ibu ições  lega is , 

etc...RESOLVE:CONCEDER a servidora MARIMEIRE BEZERRA DA SILVA, 

Matrícula nº 1226, Técnica Judiciária – PTJ, da Secretaria da 2ª Vara 

Criminal desta Comarca, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de 

saúde, no período de 2.7.2018 a 16.7.2018.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 8 de agosto de 2018.DOUGLAS BERNARDES 

ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO     DF/mgstable

 PORTARIA nº 148/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

CONCEDER a servidora MARIMEIRE BEZERRA DA SILVA, Matrícula nº 

1226, Técnica Judiciária – PTJ, da Secretaria da 2ª Vara Criminal desta 

Comarca, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, no 

período de 2.7.2018 a 16.7.2018.

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

Barra do Garças, 8 de agosto de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175653 Nr: 9418-16.2013.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças, Wanderley Brigone

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Com efeito, conforme previsão no art. 25 da CNGCE, o prazo de 10 dias 

que a parte teria para recorrer da sentença esgotou-se há quase 2 anos, 

conforme certificado à fl. 620, motivo pelo qual, até mesmo eventual 

recurso a ser interposto não poderia ser conhecido. 8. Não há, portanto, 

qualquer medida a ser tomada nestes autos, razão pelo qual deverá a 

parte interessada buscar a defesa de seus interesses diretamente no 

Juízo Cível Competente, nos termos do art. 51, inciso VI, do COJE. 9. No 

mesmo sentido é o art. 292 da CNGC, que assim disciplina: “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“ 10. Ante o exposto, indefiro o 

pedido da parte requerente e determino a imediata devolução destes autos 

ao arquivo definitivo. 11. Intime-se o patrono do requerente via DJE. 

Cumpra-se.

Decisão

1. Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Pedido de 

Alimentos movida por M. E. de J., representada por sua genitora 

CASSIANA MARIA DE JESUS, em face de JORGE MENEZES TEIXEIRA, que 

tramitou na 3ª Vara Cível dessa Comarca.

2. Às fls. 57/58v sobreveio sentença com resolução do mérito, declarando 

o réu pai biológico da requerente e condenando-o ao pagamento de 

alimentos, bem como ao pagamento das custas processuais.

3. Em petição de fls. 93 o requerido JORGE MENEZES TEIXEIRA, com fulcro 

no art. 98 e ss. do CPC, informa não possuir condições de arcar com a 

custas do processo e requer a dispensa do pagamento das custas.

4. Pois bem.

5. A partir do momento que o processo é enviado para a Central de 

Arrecadação inicia-se um procedimento administrativo para cobrança de 

eventuais custas processuais devidas, de modo que passa a ser do Juiz 

Diretor do Foro a competência para analisar pedidos de dilação de prazo 

para pagamento e/ou isenção por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, entendimento também adotado em Consulta realizada à Juíza 

diretora do Foro da Comarca de Cuiabá (CIA nº 070.8392-09.2017).

6. Imperioso ressaltar que a competência do Juiz Diretor do Foro limita-se 

aos pedidos de dilação de prazo para pagamento e/ou pedidos de isenção 

por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

7. A r. sentença de fls. 57/58v transitou em julgado em 05/08/2016 sem 

interposição de recurso, conforme certidão de fl. 87.

8. O caput do art. 99 do Código de Processo Civil é claro ao prever os 

momentos em que os benefício da gratuidade de justiça podem ser 

pedidos: na petição inicial, na petição de ingresso de terceiro no processo 

ou em recurso. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso.

9. Vale dizer, tal benefício deve ser requerido durante o curso do 

processo.

10. Ressalte-se que o requerido foi intimado de todos os atos do 

processo, conforme certidões de fls. 35v, 49 e 84.

11. Dessa forma, não pode o Juiz Diretor do Foro conceder os benefícios 

da gratuidade da justiça, pois a questão encontra-se preclusa.

12. Logo, conforme explicitado, a competência deste Juiz se limita aos 

casos de pedidos de dilação de prazo para pagamento e/ou isenção por 

ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

13. Ademais, eventual decisão desse Juiz Diretor isentando a parte do 

pagamento de custas violaria o instituto da Coisa Julgada, posto que as 

custas ora cobradas decorrem de sentença com trânsito em julgado.

14. Assim, tais arguições deveriam ter sido realizadas em face do Juízo no 

qual tramitou a ação e antes do trânsito em julgado da sentença.

15. Posto isso, INDEFIRO o pedido de dispensa do pagamento das custas 

processuais.

16. Publique-se. Intime-se.

17. Após, à Central de Arquivamento e Arrecadação para as providências 

cabíveis.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271359 Nr: 1862-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:MT 20.409

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266065 Nr: 16822-79.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKMBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197434 Nr: 2167-73.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago G. da Silva - ME, Thiago Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, Júlio Cesar 

Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189572 Nr: 9946-16.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mark da Silva Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99028 Nr: 4034-77.2010.811.0004
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Fortaleza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Helena Gurgel Prado - 

OAB:75401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MENDES VILAS 

BOAS - OAB:10.121/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 84126 Nr: 7309-05.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valões Rímoti Negócios Ltda, Umberto 

Henrique Valoes dos Santos, Altemir Pessoa do Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 73271 Nr: 6515-18.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duratex S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olga Klug Scharfenberg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279999 Nr: 7202-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Pereira Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Balduíno Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE COSTA MARQUES DE 

ARRUDA - OAB:12820/MT, Thais Pereira Schmidt - OAB:11361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - 

OAB:6270/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 393 da CNGC, considerando que não houve 

manifestação da parte autora, apesar de intimada, via DJE, e que a 

presente missiva se encontra paralisada há mais de 30 dias, devolvo a 

mesma, sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237949 Nr: 14767-92.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCSP, Beatriz Jaqueliny Tomas Piau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espílio de Flavio Tomas Piau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para se manifestar nos autos acerca do laudo 

de avaliação no prazo de 05 dias. Após abra-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254756 Nr: 9443-87.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHIARELLI E COSTA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFEIÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CAETANO GOMES - 

OAB:3269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os autos para que se proceda a 

expedição de oficio à Comarca Deprecante solicitando a intimação da 

parte autora para efetuar o depósito de diligência diligência do(a) oficial(a) 

de justiça no valor de R$18,00 (dezoito), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234396 Nr: 12306-50.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Barros Prado & Cia Ltda Me, Rogério Barros 

Prado, Alair Francisca da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

 § 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.

 § 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262953 Nr: 14845-52.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSVMeEpEL, SEFA, VLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando que o(a,s) 

advogado(a,s) da parte requerida não estava(m) cadastrado(a,s) junto ao 

sistema eletrônico de dados desta Comarca, Apolo, e já regularizada tal 

situação, impulsiono o feito para que se intime a parte requerida, via 

matéria de imprensa, da decisão/sentença de fls. 370, abaixo transcrita.

DECISÃO/SENTENÇA: "Vistos. 1.Conforme deflui da contestação e dos 

documentos juntados às fls.286/364, o presente feito tem nítida conexão 

com a causa de pedir externada nos autos de CÓD.260629, em trâmite na 

4ª Vara Cível desta comarca, ação de consignação em pagamento que 

busca exatamente o adimplemento dos haveres postulados pelo autor 

desta ação, ponto nevrálgico do litígio. 2.Observa-se, ainda, que referido 

juízo é prevento para o julgamento das causas, porquanto a petição inicial 

da ação de consignação em pagamento foi distribuída primeiramente, 

06/09/2017 (art.59, CPC/2015). 3.Assim, com fundamento no art.55, §1º, 

CPC/2015, DECLINO da competência ao juízo da 4ª Vara Cível desta 
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comarca. 4.Após a remessa dos autos, PROCEDAM-SE às baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260077 Nr: 12972-17.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josicleia Gomes Nunes, Jaqueline Gomes Nunes 

Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR NUNES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242607 Nr: 1145-09.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. Empresa de Transportes de Cargas e 

Encomendas Ltda, Alairto Caetano de Oliveira, Lazaro Caetano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175558 Nr: 9275-27.2013.811.0004

 AÇÃO: Tutela->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVdOJ, JPS, RVdOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 16779 Nr: 282-83.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Floriano Tonetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osni Paulo Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Santana da Cunha - 

OAB:MT 6775-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251213 Nr: 7132-26.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. dos Santos Madeiras Ltda, Miguel 

Chistovan dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$54,00(CINQUENTA E QUATRO reais), quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 77527 Nr: 1013-64.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronny César Camilo Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inah Naya Ribeiro Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronny César Camilo Mota - 

OAB:17736/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232015 Nr: 10486-93.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Pacheco de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224314 Nr: 5495-74.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Batista Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268648 Nr: 49-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218327 Nr: 1825-28.2016.811.0004

 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: Erialdo Nobrega de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Sérgio Alves Souza, 

Judith Dias Teixeira Esteves, Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Pollyana Machado de Moraes Varjão - OAB:MT 14.025, Sylvia Maria 

de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263181 Nr: 14982-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Marcelo dos Santos 

Queiroz - OAB:MT 22.580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221612 Nr: 3830-23.2016.811.0004

 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: VCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174249 Nr: 7575-16.2013.811.0004

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Jacarandá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elder Costa Jacarandá - 

OAB:12597/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208608 Nr: 8647-67.2015.811.0004

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 488ss.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179997 Nr: 1971-40.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Jaqueline Micolino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição Pereira Gomes, Sergio Cardoso 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176290 Nr: 10242-72.2013.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glaubia Rocha Barbosa Relvas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Relvas - OAB:MT 

5.191-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:MT11.065-A, Paulo Ricardo Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 13.503, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158434 Nr: 11050-48.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTON MARQUES DE BARROS

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

SHCAIRA - OAB:140055, Ana Claudia Pompeu - OAB:OAB/SP 383.882, 

Fabiula Muller Koenig - OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli 

- OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de Ação de Execução proposta por BANCO DO BRASIL S/A 

em face de VALTON MARQUES DE BARROS, na qual a exequente restou 

condenada ao pagamento das custas processuais e às custas do Cartório 

Distribuidor.

 2. Às fls. 153 a exequente requer que seja certificado o valor de 

eventuais custas pendentes do processo.

3. Consta na fl. 151 cálculo demonstrativo do débito.

4. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora via DJE para que no prazo 

de 5 (CINCO) dias efetue o recolhimento das custas do Cartório 

Distribuidor, no valor de R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco 

centavos), conforme cálculo de fl. 151.

 5. Cumpra-se expedindo o necessário.

 6. Após, arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154141 Nr: 5679-06.2011.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Julia de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onair Oliveira de Moraes, Orlando Gabriel de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO FREITAS FARIA - 

OAB:11979-A/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO –

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora, via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre os 

documentos juntados em fls. 219/223.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256814 Nr: 10747-24.2017.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, Gilmar Moura do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 19048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

 1. Cuida-se de ação de guarda ajuizada por YGOR MATHEUS DE SOUZA 

requerendo a guarda de seu irmão RYAN CARLOS DE DEUS.

2. A parte autora desistiu da ação, uma vez que corre nesta vara ação de 

tutela apensa aos autos (cód. 250930) pugnando pela extinção do feito 

(fls. 32).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 
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EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC/2015.

5. Sem custas e honorários, uma vez que defiro a Gratuidade da Justiça, 

nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015.

 6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96346 Nr: 1270-21.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daphnis Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAPHNIS OLIVEIRA, 

para devolução dos autos nº 1270-21.2010.811.0004, Protocolo 96346, no 

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

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261710 Nr: 14065-15.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18.476-B, Sandra Negri - 

OAB:MT 18472-B, Thaísa Maria Rodrigues Held - OAB:MT 14.478, 

Valdeir Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745

 Vistos.

1. Tendo em vista a mudança de data para realização do Projeto Oficina de 

Parentalidade e Divórcio (Pais e Filhos), que ocorrerá no dia 29 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 12h (MT), na Escola Interativa Coopema, situada 

na Rua Independência, nº 2742, Bairro Cristino Cortes, DETERMINO sejam 

as partes intimadas para comparecerem no referido evento, na companhia 

dos filhos menores com idade igual ou superior a 06 (seis) anos.

2. As partes deverão comprovar nos autos a participação no mencionado 

Projeto.

3.Antes da Análise do pedido de fl.63 DETERMINO que seja feito um novo 

estudo psicossocial com a menor e seus familiares no prazo de 5 (cinco) 

dias, devido o grande lapso temporal do ultimo estudo e a certidão de fls. 

45. Com o referido estudo nos autos, ABRA-SE vistas Ministério Público.

4.Expeça-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204518 Nr: 6322-22.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Nunes Barros

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

Luiz Lauro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a recusa do perito nomeado à fl. 50, NOMEIO como 

perito em substituição, o médico ortopedista Dr. DALVO DA SILVA 

NASCIMENTO JÚNIOR, CRM:GO nº 5.762, podendo ser encontrado na AV. 

T-2, nº 1462 – Setor Bueno, GOIÂNIA/GO, CEP: 74215-010, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso.

2. Não possuindo consultório médico nesta cidade, e atendendo à 

solicitação do perito em nomeação, que nesta data estará realizando 

mutirão de perícias ortopédicas nesta comarca, DETERMINO a realização 

do ato na sede deste Fórum, na data de 28 DE SETEMBRO DE 2018, À 

PARTIR DAS 07H00MIN (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

3. Ademais, CUMPRA-SE conforme determinado à fl. 33.

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184362 Nr: 5770-91.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ossucci Machado

 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:

 Vistos.

1. Cuida-se AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, movida por MARIA 

OSSUCCI MACHADO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

sentenciado às folhas 50/59, retificada parcialmente pelo Tribunal de 

Justiça às fls. 111/119, transitada em julgado (fls. 231).

2. Às folhas 235/236, a parte autora requereu a liquidação de sentença 

por arbitramento.

 É O BREVE RELATO. DECIDO.

3. Pela análise dos autos, deve ser deferido o pedido do Requerente na 

forma apresentada em juízo.

4. Para o Superior Tribunal de Justiça a liquidação é fase do processo de 

cognição, só sendo possível iniciar a Execução se após a certeza e a 

liquidez do título executivo, nos termos da Súmula 83/STJ.

5. Ou seja, a execução da sentença em caso dessa natureza somente é 

possível após a apuração da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, por meio de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO.

6. Sobre o tema o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se 

manifestou em sintonia o posicionamento Supremo Tribunal Federal e pelo 

Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, a liquidez neste tipo de 

ação, ou seja, a existência da defasagem da remuneração deverá ser 

constatada por meio de procedimento de liquidação de sentença por 

arbitramento, e não, por meio de simples cálculo.

7. A propósito:

 “AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – DEFASAGEM NOS VENCIMENTOS – REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇAO DE 

SENTENÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – MATÉRIA 

PACÍFICA – RECURSO DESPROVIDO. {...} à apuração e acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para URV, nos 

termos da Lei nº 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo 

pagamento, bem como determina a realização de liquidação de sentença, 

por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação 

da carreira dos servidores agravados, se esta supriu, por completo, 

eventual defasagem remuneratória e qual o percentual devido. Decisão em 

conformidade com o entendimento majoritário dos tribunais superiores. 

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a 

conclusão adotada, sem apresentar nenhum fundamento novo que 

justifique sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que 

se impõe.” (AgR 166895/2016, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/04/2017, Publicado no DJE 

06/04/2017).

DISPOSITIVO

8. Pelos argumentos acima expostos, DEFIRO a LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA, observando-se o rito estabelecido no artigo 510, do CPC, ante 

a natureza do objeto da liquidação.

9. Nesses termos, intimem-se as partes (Exequente e Executado) para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias apresentem pareceres/documentos 

elucidativos, de modo a sustentar o valor que entenderem 
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devidos/indevidos, nos termos do artigo 510 do CPC.

 10. Dê-se ciência ao réu, pessoalmente, na pessoa do seu representante 

legal, por se tratar de ente público estadual.

11. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279920 Nr: 7169-19.2018.811.0004

 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: Marinalva Maria de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DETERMINO a 

emenda da petição inicial, devendo a requerente juntar aos autos outro 

laudo ou documento capaz de fundamentar o alegado, no prazo de 15 

(quinze) dias, com fundamento no art.321, CPC/2015, sob pena de 

indeferimento da inicial. 12.Presentes os requisitos necessários, DEFIRO 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º do 

Código de Processo Civil/2015, uma vez que os documentos juntados às 

fls. 73/81 são hábeis a comprovação da hipossuficiência.13.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81585 Nr: 4897-04.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alberto Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Teodoro Leite, Rosalina Moraes Silva 

Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricia Barros de Paiva 

Barbosa - OAB:11872/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO AURÉLIO DE 

MARTINS E PINHEIRO, para devolução dos autos nº 

4897-04.2008.811.0004, Protocolo 81585, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280652 Nr: 7561-56.2018.811.0004

 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: VAMdJ, Viviane da Silva Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 7561-56.2018.811.0004, 

Protocolo 280652, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245224 Nr: 2956-04.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. Saldanha Farias & Cia Ltda - Me, Fernando 

Saldanha Farias, Vilson Saldanha Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO 

SALDANHA FARIAS, para devo lução dos autos nº 

2956-04.2017.811.0004, Protocolo 245224, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234348 Nr: 12275-30.2016.811.0004

 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: ACF, Leidiane Aparecida Ferreira de Carvalho, Joaquim 

David dos Santos, Iolanda Rodrigues da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otacilio José Faria - OAB:16.254 

e5.664-A, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 12275-30.2016.811.0004, 

Protocolo 234348, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173982 Nr: 7253-93.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria Martins de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THAIS ASSUNÇÃO 

NUNES, para devolução dos autos nº 7253-93.2013.811.0004, Protocolo 

173982, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92146 Nr: 5963-82.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Sensação Ltda, Cidonilia Silva 

de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Augusto de Morais 

Urbano - OAB:MG 71.886, Nelson Paschoalotto - OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANILO VARJÃO 

ALVES, para devolução dos autos nº 5963-82.2009.811.0004, Protocolo 

92146, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171200 Nr: 3834-65.2013.811.0004

 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: Eva Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

3834-65.2013.811.0004, Protocolo 171200, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102972 Nr: 7976-20.2010.811.0004

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 43 de 635



DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melchiades Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

7976-20.2010.811.0004, Protocolo 102972, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194823 Nr: 430-35.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Borges, Eurides David Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Barra do 

Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lilian Caldas Rodrigues - 

OAB:MT 18.838

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

Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

430-35.2015.811.0004, Protocolo 194823, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281163 Nr: 7838-72.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benicio Lima de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093, Leticia Silva Gomes - OAB:MT0022500O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

7838-72.2018.811.0004, Protocolo 281163, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168462 Nr: 96-69.2013.811.0004

 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: Anelita Souza Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

96-69.2013.811.0004, Protocolo 168462, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104155 Nr: 9157-56.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilcar Penze de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

9157-56.2010.811.0004, Protocolo 104155, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173726 Nr: 6942-05.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

6942-05.2013.811.0004, Protocolo 173726, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154085 Nr: 5613-26.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussara Mendes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

5613-26.2011.811.0004, Protocolo 154085, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60149 Nr: 3321-44.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Ribeiro de Magalhães, Yara Aparecida 

Duarte Lucena Ribeiro Magalhães

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR RODRIGUES DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:4.325 MT, Mayr Duarte de Lucena Ribeiro Magalhães 

- OAB:MT 12.843

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 3321-44.2006.811.0004, Protocolo 60149, no 

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

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281738 Nr: 8153-03.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doraci Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 8153-03.2018.811.0004, Protocolo 281738, 

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

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94886 Nr: 8649-47.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Americel S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 8649-47.2009.811.0004, Protocolo 94886, no 

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

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189365 Nr: 9788-58.2014.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claro S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 9788-58.2014.811.0004, Protocolo 189365, 

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

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176576 Nr: 10591-75.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilton Daniel Vilete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - OAB:MT 

15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 

10591-75.2013.811.0004, Protocolo 176576, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279238 Nr: 6750-96.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wolney Daniel dos Santos Vilete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 6750-96.2018.811.0004, 

Protocolo 279238, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282594 Nr: 8654-54.2018.811.0004

 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: Wânia Lopes Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIGELSON GUEDES DE LIMA - 

OAB:15747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 8654-54.2018.811.0004, 

Protocolo 282594, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265011 Nr: 16176-69.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zootec Indústria de Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucelene Lacerda Aschidamini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:MT 

3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 18,00, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias, 

para desentranhar o mandado requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271253 Nr: 1775-31.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:15.483-A

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 108/125 fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265992 Nr: 16781-15.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irany Cardoso Loriano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:MG-78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende - OAB:84.400-MG

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 44/107 fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262974 Nr: 14860-21.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCSBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em visto o exposto às fls. 38/39, PROCEDA-SE a consulta junto 

ao sistema BACENJUD, a fim de obter o endereço atualizado do requerido.

 2. Após, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar de forma específica acerca do endereço que entende correto 

para fins de citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, requer os atos 

necessários ao deslinde do feito.

3. Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283477 Nr: 9185-43.2018.811.0004

 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: Andre Luiz Cherivaty

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCF, Juliana Cristina Clemente Cherivaty

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte Autora instrua o feito com a declaração 

de imposto de renda para comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC/2015. 8.Ou proceda com o recolhimento das 

custas judiciais, no mesmo prazo aludido, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, 

itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do CPC/2015. 9.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207038 Nr: 7793-73.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFMdO, AMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAP, GLdJP, EdFMdSP

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

de Mato Grosso - OAB:, Gabriel Esteves - OAB:22330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO a produção de provas orais consistentes na oitiva de 

testemunhas e no depoimento pessoal das partes (genitora do autor e 

herdeiro(s) necessário(s) do de cujus), com fundamento no art.370, 

CPC/2015 e, desde já, DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA 

O DIA 03 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 15h (HORÁRIO DE MATO GROSSO), 

devendo as partes apresentar rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015).

2. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art.455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§3º, art.455, CPC/2015).

3. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição 

(art.455, §2º, CPC/2015).

4. Uma vez deferido o pedido de depoimento pessoal, INTIME-SE-AS 

pessoalmente para comparecer na audiência designada, sob pena de 

confissão, na forma do art.385, §1º, CPC/2015.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265295 Nr: 16359-40.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Amélia de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - BARRA DO GARÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Ao compulsar os autos, verifico que este juízo detém competência para 

processar e julgar o feito, uma vez que se trata de ação previdenciária 

decorrente de acidente de trabalho. 7. A propósito, é o entendimento do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça:PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE 

ACIDENTE DE TRABALHO. ENTENDIMENTO REFORMULADO PELA 1ª 

SEÇÃO. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 501/STF E 

15/STJ. PRECEDENTES DO STF E STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA. PROVIMENTO.1. 

Compete à Justiça comum dos Estados apreciar e julgar as ações 

acidentárias, que são aquelas propostas pelo segurado contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social, visando ao benefício, aos serviços 

previdenciários e respectivas revisões correspondentes ao acidente do 

trabalho. Incidência da Súmula 501 do STF e da Súmula 15 do STJ. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento. AgRg no CC 122703 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2012/0103906-4. 

Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141). Órgão Julgador 

S1 - PRIMEIRA SEÇÃO. Data do Julgamento 22/05/2013. Data da 

Publicação/Fonte DJe 05/06/2013. (Grifei) 8. De outro norte, não havendo 

preliminares arguidas e nem vícios processuais a serem sanados de 

ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.9.INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias.10.Após, voltem-me conclusos para deliberações.11.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273799 Nr: 3422-61.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Zelia Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Trata-se de Ação de Alvará Judicial movida por Maria Zélia Pereira da 

Silva, a qual sustenta ser a única herdeira de seu filho Júlio Marques da 

Silva.

2. Alega a parte autora que é genitora do falecido e que este deixou 

verbas perante instituições financeiras. Contudo, não deixou herdeiros, 

nem testamento tampouco bens a inventariar, conforme documento de fls. 

12.

 3. Ao final, requer alvará judicial para liberação dos valores (fls. 04/05).

4. Com vista dos autos, o membro do Ministério Público manifesta pelo 

desinteresse no feito (fls. 18/19).

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Ao analisar os autos, verifico que a parte autora não soube precisar a 

quantia exata dos valores depositados junto às instituições financeiras 

referentes aos saldos do FGTS, PIS/PASEP de seu filho.

7. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 04, item “a” e DETERMINO que seja 

oficiado ao Banco do Brasil S.A e à Caixa Econômica Federal desta Cidade 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, prestem as informações 

necessárias quanto à existência de valores referentes ao FGTS, 

PIS/PASEP em nome do falecido Júlio Marques da Silva (CPF: 

017.860.541-75 SSP/MT, RG: 18866437-6).

8. Com as informações, voltem-me conclusos para análise.

9. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284052 Nr: 9502-41.2018.811.0004

 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: Zeny Ramos dos Santos Rodrigues

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a parte Autora instrua o feito com a declaração 

de imposto de renda para comprovação da necessidade do benefício da 
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Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC/2015. 8.Ou proceda com o recolhimento das 

custas judiciais, no mesmo prazo aludido, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, 

itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, do CPC/2015. 9.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283752 Nr: 9330-02.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA FASSINA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas.

2. Colhem-se dos autos que, os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerido, bem como a 

existência da inadimplência, conforme notificação extrajudicial acerca da 

existência do débito e certificado de registro de entrega, respectivamente 

acostados às fls. 11-verso/13, caracterizando, portanto, inércia do 

requerido, traduzindo-se em constituição de mora.

 3. Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69.

4. Denota-se, ainda, no presente caso, que apesar de devidamente 

notificado sobre o atraso no pagamento (fls. 20-verso) o Requerido 

continuou inadimplente e, portanto, devidamente constituída em mora.

5. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo CHEVROLET CELTA 

1.0L LT, cor BRANCA, ano/modelo 2012/2013, chassi: 

9BGRP48F0DG121288, RENAVAM: 480281165, PLACA OBE-0887, 

conforme descrito na inicial.

 6. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

7. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

8. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260580 Nr: 13336-86.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BR QUALY ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Martins de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO 9. Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no Decreto Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

inicias para DECLARAR rescindido o contrato e consolidando nas mãos do 

autor o domínio, a posse plena e exclusiva do bem, cuja apreensão liminar 

torna-se definitiva. Fica facultada a venda do veículo pelo autor, na forma 

do artigo 3° parágrafo 5° do Decreto Lei 911/69. 10. Por consequência, 

JULGO EXTINTO O FEITO, com julgamento do mérito, nos termos do 

art.487, I, CPC/2015. 11. Cumpra-se o disposto no artigo 2° da citada lei. 

Oficie-se ao DETRAN, comunicando estar o autor autorizado a proceder à 

transferência do veículo descrito à fl. 05 a terceiros que indicar. 12. Em 

razão da sucumbência, CONDENO a parte requerida no pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% 

sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, do 

CPC/2015. 13. Após o trânsito em julgado e o cumprimento das 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias. 14. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261874 Nr: 14172-59.2017.811.0004

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: M-Laynne Coelho Lopes da 

Cruz Martins - OAB:MT/23330, TATIANE CRISTINA DE MIRANDA 

DUQUE - OAB:316027/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana dos Santos Vicente 

- OAB:SP/251.271

 VISTOS.

1. Diante da readequação da pauta, INTIMEM-SE as partes da nova data da 

Oficina de Parentalidade e Divórcio (Pais e Filhos), a qual acontecerá no 

DIA 29 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 13h (local), na Escola Interativa 

Coopema, situada na Rua Independência nº 2742, Bairro Cristino Cortes, 

nesta cidade.

 2. Frisa-se que a audiência de conciliação designada permanece na 

mesma data.

 3. Cumpra-se nos termos da decisão retro.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278185 Nr: 6177-58.2018.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Pereira dos Santos - 

OAB:24040/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO TEIXEIRA SANTOS - 

OAB:24.331

 VISTOS.

1. Diante da readequação da pauta, INTIMEM-SE as partes da nova data da 

Oficina de Parentalidade e Divórcio (Pais e Filhos), a qual acontecerá no 

DIA 29 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 13h (local), na Escola Interativa 

Coopema, situada na Rua Independência nº 2742, Bairro Cristino Cortes, 

nesta cidade.

 2. Frisa-se que a audiência de conciliação designada permanece na 

mesma data.

 3. Cumpra-se nos termos da decisão retro.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284149 Nr: 9588-12.2018.811.0004

 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: Geraldo Manoel Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hyago Santana Ferreira - 

OAB:MT 20.268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de 

sua repetição em momento oportuno, dado que o contrato encartado nos 

autos (fls. 17/33) se refere a cláusulas gerais de abertura de crédito 

rotativo e não especificamente a contratação efetivada entre os 

contratantes, o que inviabiliza o exame das alegadas abusividades diante 
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da ausência nos autos do contrato firmado entre as partes.

2. Com fundamento na Súmula 297-STJ , INVERTO o ônus da prova, 

devendo o requerido apresentar o contrato celebrado entre as partes.

 3. CITE-SE a pessoa jurídica requerida, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-A para audiência de conciliação/mediação, que DESIGNO para o 

dia 10 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 13h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).

4. Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, terá início a partir da 

data da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015.

 5. Realizada a autocomposição, lavre-se por termo e voltem-me concluso 

para a devida homologação (art. 334, §11º, CPC/2015).

6. Não havendo composição entre as partes, decorrido o prazo para 

contestação, voltem-me conclusos para ulterior deliberação.

7. DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme art. 99, §§ 2º e 3º, CPC/2015.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284129 Nr: 9572-58.2018.811.0004

 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: Wanderson dos Santos Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de 

sua repetição em momento oportuno, dado a ausência nos autos dos 

contratos firmados entre as partes, o que inviabiliza o exame das 

alegadas abusividades.

 2. Com fundamento na Súmula 297-STJ , INVERTO o ônus da prova, 

devendo o requerido apresentar os contratos celebrados entre as partes.

 3. CITE-SE a pessoa jurídica requerida, no endereço declinado na inicial, e 

INTIME-SE-A para audiência de conciliação/mediação, que DESIGNO para o 

dia 10 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 14h (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

4. Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, terá início a partir da 

data da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015.

 5. Realizada a autocomposição, lavre-se por termo e voltem-me concluso 

para a devida homologação (art. 334, §11º, CPC/2015).

6. Não havendo composição entre as partes, decorrido o prazo para 

contestação, voltem-me conclusos para ulterior deliberação.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 36412 Nr: 1046-30.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer - Indústria & Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Zero Setenta Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO A. G. REALI - 

OAB:OAB/MT 8.838-A, Rodrigo Conrado Corrêa - OAB:GO 8.824, 

Yara Aparecida Corrêa Reali - OAB:MT 7.587-A

 Vistos.

1. Ao analisar os autos, constato que as partes firmaram pedido de 

homologação de acordo às fls. 278/279. Todavia, o acordo da forma 

apresentada não merece, por hora, homologação, uma vez que a parte 

executada AUTO POSTO ZERO SETENTA não constituiu procurador com 

poderes para transigir.

2. Assim, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono constituído 

nos autos, para apresentar procuração assinada pela parte executada ou 

por seus representantes legais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido e extinção da ação, conforme art. 485, III, do 

CPC/2015.

3. Após, voltem-me conclusos para análise.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177136 Nr: 11312-27.2013.811.0004

 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: Heder Ferreira Brito

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 VISTOS.

1. Diante da petição do requerente de fls. 174/175, INTIME-SE o perito 

nomeado para retificar ou ratificar o seu laudo. FIXO prazo de 15 (quinze) 

dias.

 2. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177633 Nr: 11891-72.2013.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES CHEREGATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Cheregati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CLEBER DE SOUZA 

GIMENEZ - OAB:OAB/SP 222.752, João Paulo Belini e Silva - 

OAB:221.224-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Galan Madalena - 

OAB:197257/sp

 Código 177633

Vistos.

De início, em atenção à informação de fls. 113/114, proceda-se a 

Serventia a correção dos patronos habilitados para receberem intimações.

Cumpra-se a decisão de fls. 72.

Às providências.

Barra do Garças/MT, 31 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259175 Nr: 12314-90.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGCSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FP, CPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Tibério - OAB:MT 

12.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 57, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281116 Nr: 7824-88.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGOAA, AFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WKdAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA MADALENA DA 

ASSUNÇÃO - OAB:3.971
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 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

petição/documento de fls. 29/33, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 82359 Nr: 5608-09.2008.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Audio Leite Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olinda Francisca de Novaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Pamela 

Gomes Duarte - OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 15653 Nr: 177-09.1999.811.0004

 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): Arnildo Guadagnin, Francisca Barbosa 

Guadagnin, Valdeci Antônio Guadagnin, Vanderlei José Guadagnin, Clarice 

Guadagnin, Odete Putton Guadagnin, Volmir Guadagnin, Janete Putton 

Guadagnin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 59610 Nr: 2808-76.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Facchini Silveira Lopes, Uilson Lopes de 

Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Barros 

Ottoni - OAB:16785-DF, Paulo Fernando Paz Alarcón - OAB:PR 

37.007, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 200450 Nr: 4046-18.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Tropical de Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Poleto Auto Peças - EIRELI, Atlanta Fundo de 

Investimentos em Direito - Atlanta FIDC Multissetorial, Lake Securitizadora 

S/A, Credit Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Multissetorial, Sales Administradora & Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cylmar Pitelli Teixeira 

Fortes - OAB:107950/SP, FELIPE JUNQUEIRA CASTELLI - OAB:253.271 

SP, FLÁVIO POLO NETO - OAB:150.059 SP, José Renato Alves de 

Souza - OAB:267.470 SP, Laryssa Cecilia Bortolini - OAB:45336, 

Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, Thiago Borges 

Andrade - OAB:MT 18.994

 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, no prazo de CINCO dias, 

providenciar o solicitado no Ofício 0901/2018, juntado às fls. 360/360vº 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273639 Nr: 3354-14.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Expedito Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Alves Daufenback - 

OAB:325478/SP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 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. 36/55, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177633 Nr: 11891-72.2013.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES CHEREGATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Cheregati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CLEBER DE SOUZA 

GIMENEZ - OAB:OAB/SP 222.752, João Paulo Belini e Silva - 

OAB:221.224-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Galan Madalena - 

OAB:197257/sp

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta 

centavos), o Km percorrido (ida e volta), através da Guia competente, a 

ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante nos autos, para 

cumprimento do mandado de avaliação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228184 Nr: 7853-12.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir Alves Bettini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, Izadora Lopes 

Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 o presente feito abrindo vistas ao procurador do requerente, para que, no 

prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), através da Guia competente, a 

ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226011 Nr: 6496-94.2016.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique André Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 o presente feito abrindo vistas ao procurador do requerente, para que, no 

prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), através da Guia competente, a 

ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249001 Nr: 5540-44.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULLER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, 

Ivo Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, no prazo de CINCO dias, comparecer 

na Secretaria a fim de retirar a carta precatória expedida para busca e 

apreensão e citação, ou juntar comprovante de do pagamento da 

distribuição da mesma, para envio via malote digital, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269315 Nr: 531-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Recapagem de Pneus CDB Ltda, Sebastião 

Modesto de Carvalho, MARISA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, no prazo de CINCO dias, comparecer 

na Secretaria a fim de retirar a carta precatória expedida para citação, 

para o devido cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254685 Nr: 9399-68.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdVRdS, ABdS, BP-PdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:OAB/MT7255, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - 

OAB:20....111-B, LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA - OAB:15784, 

MAYKON PEREIRA ARAUJO - OAB:20068/O, RUTH CARDOSO RIBEIRO 

DOS SANTOS - OAB:10.350

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 9399-68.2017.811.0004, 

Protocolo 254685, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208854 Nr: 8793-11.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILMA NEVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSCILENY 

SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para devolução dos autos nº 

8793-11.2015.811.0004, Protocolo 208854, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208883 Nr: 8822-61.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Luiz da Silva Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSCILENY 

SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para devolução dos autos nº 

8822-61.2015.811.0004, Protocolo 208883, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208870 Nr: 8809-62.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neilton Jhonatan Lopes Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSCILENY 

SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para devolução dos autos nº 

8809-62.2015.811.0004, Protocolo 208870, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208873 Nr: 8812-17.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUSCILENY 

SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para devolução dos autos nº 

8812-17.2015.811.0004, Protocolo 208873, 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.: 274533 Nr: 3795-92.2018.811.0004

 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: Walquiria Martins da Cruz Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 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. 40/45, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 75901 Nr: 8883-97.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:MT 8794-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do Executado, para no prazo de QUINZE dias, pagar 

o débito, acrescido de custas, se houver. Ficando ciente que não 

ocorrendo o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10 

(dez) por cento e, também, de honorários de advogado, seguindo-se a 

execução, com penhora e atos subsequentes, conforme previsto no artigo 

523 e seguintes do CPC.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280403 Nr: 7416-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDORI PEDO ME, Aldori Pedó, SERGIO PEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, da diligência do(a) senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), para 

cumprimento do mandado judicial expedido no feito, e ainda efetuar o 

pagamento do Preparo da Carta Precatória expedida para a Comarca de 

PRIMAVERA DO LESTE-MT, ou retirar e efetuar sua distribuição e preparo 

no Juízo Deprecante, juntando posteriormente o comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228969 Nr: 8389-23.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Nogueira Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), para cumprimento do mandado 

judicial expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264106 Nr: 15582-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Limongi de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do Preparo da Carta Precatória 

expedida para a Comarca de SÃO PAULO-SP, ou retirar e efetuar sua 

distribuição e preparo no Juízo Deprecante, juntado posteriormente o 

comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273614 Nr: 3397-48.2018.811.0004

 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): Casa Conforto Móveis Planejados, Osmar 

Borges Ribeiro, Maria Beatriz Pena Ribeiro, VICTOR PENA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do Preparo da Carta Precatória 

expedida para a Comarca de Ribeirão Preto-SP, ou retirar e efetuar sua 

distribuição e preparo no Juízo Deprecante, juntado posteriormente o 

comprovante.

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 88838 Nr: 2716-93.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Fernandes & Cia Ltda, Fernanda 

Cristine Rabelo Gueno, Carlos Henrique Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Fernandes Rabêlo - 

OAB:9.031-B, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:8987-B/MT

 VISTOS.

Sobre os bens móveis, diga o exequente onde estes se encontram caso 

queira requerer expedição de mandado de penhora e avaliação, uma vez 

que a restrição inserida é provisória para prevenir direito de terceiros e 

evitar dissipação de bens, destacando que a penhora se dá nos moldes 

dos artigos 837 e seguintes do Código de Processo Civil.

Caso seja requerido e apresentado o endereço, defiro desde já a penhora 

e avaliação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281943 Nr: 8262-17.2018.811.0004

 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: Espólio de Venir Francisca Alves Carneiro, Neurélio 

Alves Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Garcia do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Rodrigues 

Felisbino Nogueira - OAB:20279/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de ação reivindicatória com pedido de tutela provisória de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 51 de 635



urgência, ajuizada por Espólio de Venir Francisca Alves Carneiro 

representado por Neurélio Alves Carneiro, em face de Ivo Garcia do 

Nascimento, todos devidamente qualificados nos autos.

O requerente não juntou aos autos quaisquer informações que 

comprovem sua hipossuficiência, nem tão pouco efetuou o recolhimento 

de custas processuais, apenas apresentou a declaração de 

hipossuficiência, que desprovida de provas não se vincula a decisão 

favorável à gratuidade da justiça.

Sendo assim, necessário que o autor emende a inicial, juntando 

documentos que comprovem sua hipossuficiência ou efetue o pagamento 

das custas. Deverá acostar cópias de documentos pessoais e 

comprovantes de endereços, bem como cópia da matrícula do bem imóvel.

Ante o exposto:

1. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a Inicial, 

sob pena de indeferimento da mesma.

2. Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 3. Promovida a emenda, nova conclusão.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 174929 Nr: 8480-21.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wálico de Matos Oliveira, Jhonnes Souza 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Decisão

Autos de cód. 174929

 O Ministério Público postula a redesignação da audiência, uma vez que, 

na referida data, estará participando do VIII Encontro Estadual do Tribunal 

do Júri, conforme ofício anexo a esta decisão.

 Defiro o pedido ministerial e redesigno audiência para o dia 28.11.2018 às 

14:00h.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 196674 Nr: 1609-04.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Souza da Silva, Thierry Whygor 

Marques Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Decisão

Autos de cód. 196674

 O Ministério Público postula a redesignação da audiência, uma vez que, 

na referida data, estará participando do VIII Encontro Estadual do Tribunal 

do Júri, conforme ofício anexo a esta decisão.

 Defiro o pedido ministerial e redesigno audiência para o dia 28.11.2018 às 

16:00h.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269351 Nr: 567-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson de Sousa Costa, Wesley Iranildo 

Ribeiro, Tayrone Alves Silva, Adair da Silva Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 08.08.2018, às 17hrs04min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Aberta a audiência. 

Presentes os réus. Após, o MM Juiz, decidiu: “1. Por inviabilidade técnica 

para a realização de vídeoconferência, a oitiva da vítima foi realizada por 

meios tradicionais. 2. Aguarde-se o interrogatório bem como a oitiva da 

vítima.” 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.: 189529 Nr: 9921-03.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aryane Rabelo França, Péricles Santos 

Botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Em 08.08.2018, às 15hrs04min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Aberta a audiência. 

Presentes os réus. Prejudicada a oitiva das testemunhas. Consignada a 

presença do estagiário de direito Igor Alves Rezende. Realizado o 

interrogatório dos réus. Após, o MM Juiz, decidiu: “1. Aguarde-se o 

cumprimento de carta precatória expedida para a Comarca de Cuiabá – MT 

para a oitiva da vítima. 2. Com o retorno da precatória, vistas às partes 

para alegações finais por memorias.” 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.: 188440 Nr: 9033-34.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lurdes Clara Lucena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 08.08.2018, às 15hrs04min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Aberta a audiência. 

Ausente a ré. Prejudicada a oitiva das testemunhas. O Ministério Público 

manifesta por vistas para localizar as testemunhas faltantes. Após, o MM 

Juiz, decidiu: “1. Vistas ao Ministério Público para apresentar endereço 

das testemunhas Antonio Carlos Souza Campos e Bruno Marques Guidiz.” 

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.: 201570 Nr: 4737-32.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 08.08.2018, às 14hrs54min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Aberta a audiência. 

Presente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas Luiz Antonio Cardoso 

dos Santos e Eduvirgem Gonçalves de Castro. Ministério Público ofereceu 

as seguintes condições aceitas pelo réu: “1. Suspensão do processo por 

02 (dois) anos; 2. Não frequentar bares, prostíbulos, bocas de fumo e 

pontos de tráfico; 3. Não sair da comarca por mais de 10 (dez) dias sem 

comunicação prévia ao juízo; 4. Comparecimento mensal em juízo; 5. Não 
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beber, não usar entorpecentes, não portar armas ou munições.” O MM 

Juiz decidiu: “1.Homologo a suspensão condicional. 2. Aguarde-se o 

cumprimento.” 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.: 185145 Nr: 6403-05.2014.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Almeida Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 08.08.2018, às 14hrs18min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Aberta a audiência. 

Ausente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas Luiz Antonio Cardoso 

dos Santos e Eduvirgem Gonçalves de Castro. Após, o MM Juiz, decidiu: 

“1. Decreto a revelia do réu. 2. Vistas às partes para alegações finais por 

memoriais.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo 

que vai assinado por todos os presentes em audiência

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 179031 Nr: 1070-72.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Alves Ataides, Francisco Sousa da 

Purificação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 08.08.2018, às 14hrs18min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Aberta a audiência. 

Presente o réu Francisco Sousa da Purificação. Realizada a oitiva das 

testemunhas Waldemar Aparecido Borges e Glaucia Martins Luz Hippler. O 

Ministério Público manifesta por vistas para localizar o endereço das 

testemunhas faltantes. Após, o MM Juiz, decidiu: “1. Vistas ao Ministério 

Público para apresentar endereço das testemunhas Osvaldo Balbino de 

Morais, Manoel Lima dos Santos, Everson Perez, Fran Karlos de Oliveira e 

Joan Erick Cezar Dantas.” 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.: 213436 Nr: 11495-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adan Cristian Vieira Vaz, Jader Bruno de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso 

- OAB:, Indyara Winter Cavalcante - OAB:MT 16.713, Leonardo 

André da Mata - OAB:MT 9.126

 Em 08.08.2018, às 13hrs43min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes, a Advogada Larissa Alves Canedo 

(OAB/MT-22.542) e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Aberta a 

audiência. Consignada a presença do estagiário de direito Igor Alberto 

Perondi Faria. Presentes os réus. Realizada a oitiva das testemunhas 

Leonice Veras dos Santos, Ynnara Fernandes Silva, Valdinei Alves 

Borges, José Renato Dias Rodrigues e Renan Felipe Silva de Oliveira. O 

Ministério Público manifesta por vistas para localizar as testemunhas 

Everaldo Rodrigues Mota Junior e Victor Gabriel Lima de Souza. A defesa 

técnica do réu Jader Bruno de Sousa dispensa as testemunhas arroladas 

em sede de defesa inicial.Após, o MM Juiz, decidiu: “1. Vistas ao Ministério 

Público para apresentar endereço das testemunhas Everaldo Rodrigues 

Mota Junior e Victor Gabriel Lima de Souza. 2. Homologo a desistência das 

testemunhas do réu Jader Bruno de Sousa.” 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.: 188034 Nr: 8705-07.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otto Costa Albrecht Filho, Antonio Caetano da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 07.08.2018, às 17hrs33min (MT), na sala de audiência, presente a 

MM.° Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. 

Aberta a audiência. Ausente os réus. Realizada a oitiva da testemunha 

Hermano Pereira de Queiroz.. Após o MM Juiz, em áudio, sentenciou: “1. 

Levando em consideração à reparação de dano a vítima, vez que 

restituído o prejuízo por ele sofrido, nos termos do princípio da bagatela 

imprópria, absolvo os réus Otto Costa Albrecht Filho e Antonio Caetano da 

Silva. 2. Tendo em vista que as partes não irão recorrer, arquivese. ” 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.: 234076 Nr: 12081-30.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, LARISSA ALVES CANEDO - OAB:22.542, 

Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 Termo de Assentada

Autos de cód. 234076

Em 04.04.2018 às 13h30min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o advogado Leonardo André da Mata. Presente o réu. 

Ouvidas as testemunhas Emerson Rubens Mendonça Rodrigues, Karina 

Bortlanza de Souza, Ivone Josefina Bortolanza e Kamila Bortolanza de 

Souza(vítima). O Ministério Público desistiu da testemunha Lucas Cesar 

Romas da Luz. O MM Juiz decidiu: “1. Designo a oitiva das testemunhas de 

defesa para o dia 13.09.18 às 14h:00min (MT), devendo a defesa 

apresentar o endereço atualizado das testemunhas em 5(cinco) dias. 2. 

Saindo a defesa técnica e o réu intimados”. Nada mais havendo a tratar, 

foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes 

em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Leonardo André da Mata

 Promotor de Justiça Advogado

_______________________________

José Humberto Rodrigues

 Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 268948 Nr: 269-20.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keslley Moreira de Souza Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Termo de Assentada

Autos de cód. 268948
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Em 23.03.2018, às 13h52min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Presente o Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, Presente o Advogado Reinaldo Leite de Oliveira, 

OAB nº 12971-MT. Presentes os estagiários Cleiton Evangelista dos 

Santos, Dalvana Eckert, Jessica de Jesus Gomes, Jessica Rodrigues dos 

Santos, Simone Rodrigues dos Santos. Realizado o pregão. Ausente o 

réu. Presente a testemunha menor de idade Yasminy Moreira Santana 

acompanhada por sua mãe Rosilei Moreira de Souza. Após o MM Juiz 

decidiu em áudio concedendo a liberdade provisória ao réu, condicionada 

à manutenção de endereço atualizado, determinando expedição de alvará 

de soltura que deverá consignar intimação de audiência abaixo designada, 

designando instrução e julgamento para o dia 13.09.2018 às 

12h30min(MT), saindo a testemunha Yasminy Moreira Santana intimada. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 ________________________________

Wdison Luiz Franco Mendes

 Promotor de Justiça

________________________________

Reinaldo Leite de Oliveira

Advogado

OAB nº12971-MT

 ___________________________

Yasminy Moreira Santana

Testemunha

__________________________

Rosilei Moreira de Souza

Responsável

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 159501 Nr: 12494-19.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender Neres Facco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Minozzo - 

OAB:17590

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para apresentação de alegações finais 

pela defesa.

Ante a inércia dos advogados constituídos pelo(s) réu(s), intime(m)-se 

pessoalmente o(s) acusado(s) para que constitua novo causídico, ou 

informe a impossibilidade financeira para constituir advogado particular, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o referido prazo sem manifestação, nomeio o Defensor Público 

atuante frente a este Juízo para apresentar alegações finais, pelo prazo 

de 05 (cinco) dias.

Abra-se vistas, pelo prazo legal.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 160651 Nr: 1321-61.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovani Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hidalgo Fonseca Parreira - 

OAB:18936/O

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para apresentação de alegações finais 

pela defesa.

Ante a inércia dos advogados constituídos pelo(s) réu(s), intime(m)-se 

pessoalmente o(s) acusado(s) para que constitua novo causídico, ou 

informe a impossibilidade financeira para constituir advogado particular, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o referido prazo sem manifestação, nomeio o Defensor Público 

atuante frente a este Juízo para apresentar alegações finais, pelo prazo 

de 05 (cinco) dias.

Abra-se vistas, pelo prazo legal.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 173196 Nr: 6362-72.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Júnior Fiuza Alvares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:MT 17.795-O, Silvana Paula Gomes - OAB:37682/GO

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para apresentação de alegações finais 

pela defesa.

Ante a inércia dos advogados constituídos pelo(s) réu(s), intime(m)-se 

pessoalmente o(s) acusado(s) para que constitua novo causídico, ou 

informe a impossibilidade financeira para constituir advogado particular, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o referido prazo sem manifestação, nomeio o Defensor Público 

atuante frente a este Juízo para apresentar alegações finais, pelo prazo 

de 05 (cinco) dias.

Abra-se vistas, pelo prazo legal.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 193844 Nr: 12969-67.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Costa da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para apresentação de alegações finais 

pela defesa.

Ante a inércia dos advogados constituídos pelo(s) réu(s), intime(m)-se 

pessoalmente o(s) acusado(s) para que constitua novo causídico, ou 

informe a impossibilidade financeira para constituir advogado particular, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o referido prazo sem manifestação, nomeio o Defensor Público 

atuante frente a este Juízo para apresentar alegações finais, pelo prazo 

de 05 (cinco) dias.

Abra-se vistas, pelo prazo legal.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 200519 Nr: 4086-97.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdDRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para apresentação de alegações finais 

pela defesa.

Ante a inércia dos advogados constituídos pelo(s) réu(s), intime(m)-se 

pessoalmente o(s) acusado(s) para que constitua novo causídico, ou 

informe a impossibilidade financeira para constituir advogado particular, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o referido prazo sem manifestação, nomeio o Defensor Público 

atuante frente a este Juízo para apresentar alegações finais, pelo prazo 

de 05 (cinco) dias.
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Abra-se vistas, pelo prazo legal.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 222692 Nr: 4482-40.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para apresentação de alegações finais 

pela defesa.

Ante a inércia dos advogados constituídos pelo(s) réu(s), intime(m)-se 

pessoalmente o(s) acusado(s) para que constitua novo causídico, ou 

informe a impossibilidade financeira para constituir advogado particular, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o referido prazo sem manifestação, nomeio o Defensor Público 

atuante frente a este Juízo para apresentar alegações finais, pelo prazo 

de 05 (cinco) dias.

Abra-se vistas, pelo prazo legal.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 192690 Nr: 12160-77.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Vistos em correição.

Intime-se a defesa do denunciado, a fim de apresentar alegações finais, 

no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 243248 Nr: 1561-74.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Vistos em correição.

Intime-se a defesa do denunciado, a fim de apresentar alegações finais, 

no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 243352 Nr: 1630-09.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Gonçalves Lima, Fábio Silva de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:

 Vistos, em correição.

Abra-se vistas ao Ministério Público para se manifestar quanto a não 

intimação da vítima Matheus Adriano Montel Lima.

Após, venham os autos conclusos para designação de audiência para a 

oitiva da vítima supra mencionada e interrogatório dos denunciados.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 198710 Nr: 2945-43.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilmar Rodrigues do Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, MARINA BERNARDES GUIMARÃES PRUDENTE - 

OAB:8282-A/MT

 Vistos, em correição.

Diante do atestado acostado, redesigno a presente audiência para o dia 

06/11/2018 às 15:00 horas (Horário Oficial de Cuiabá/MT).

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 181641 Nr: 3474-96.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões 

recursais pela defesa.

Ante a inércia dos advogados constituídos pelo(s) réu(s), intime(m)-se 

pessoalmente o(s) acusado(s) para que constitua novo causídico, ou 

informe a impossibilidade financeira para constituir advogado particular, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o referido prazo sem manifestação, nomeio o Defensor Público 

atuante frente a este Juízo para apresentar contrarrazões, pelo prazo de 

05 (cinco) dias.

Abra-se vistas, pelo prazo legal.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 272788 Nr: 2831-02.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afonso Henrique Fernandes Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 Vistos, em correição.

Encerrada a instrução processual, apresentem as partes alegações finais 

no prazo legal.

Após, venham os autos conclusos para sentença.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 217489 Nr: 1331-66.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBR, JMMZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Jack Marcio Maria Zimmermann - 

OAB:Oab/MT: 19207, Larissa Alves Canedo - OAB:22.542, Leonardo 

André da Mata - OAB:MT 9.126

 Vistos, em correição.

Proceda-as a retificação do endereço do denunciado no sistema Apolo.

Encerrada a instrução processual, apresentem as partes alegações finais, 

no prazo legal.

Após, venham os autos conclusos para sentença.
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Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010653-71.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente VIVIANE DA SILVA ROCHA, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: MARCOS 

AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - MT0017066A para se manifestar 

acerca da Impugnação ao Cumprimento de sentença apresentada nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA LEITE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR SCHENKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 
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que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001276-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE MARIA CONCEICAO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 11/09/2018 Hora: 13:40 /MT, sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DISQUINHO COMERCIO DE DISCOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS OAB - MT0004502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ADALBERTO ALVES DE MATOS - MT0004502A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

12/09/2018 Hora: 12:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000763-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CAMILA ALVES REZENDE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 Certidão 

Processo n. 1000763-62.2018.8.11.0004 Certifico que, em cumprimento ao 

despacho proferido nos autos, foi apresentado nesta Secretaria o título 

executivo original, o qual foi devidamente conferido e carimbado, conforme 

Enunciado n. 126 do FONAJE. BARRA DO GARÇAS, 9 de agosto de 2018 

JOSÉ FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor Judiciário (Assinado 

eletronicamente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001339-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON KENEDY NERO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S GOMES & M REIS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLAUDINO BORTOLANZA - MT0021716A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 18/09/2018 

Hora: 13:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001352-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA MENDES SOARES MENEZES (REQUERENTE)

MARIA A M SOARES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRI ATACADO EIRELI - ME (REQUERIDO)

CRISTIAN REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

INJEPOL CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - MT0019222A 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - 

MT0019222Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 18/09/2018 Hora: 16:20/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JAIRO GEHM - MT0016063A para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 19/09/2018 Hora: 13:00/mt , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001368-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM VANESS CAMPOS PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRI ZANINI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - MT13179-B para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

24/09/2018 Hora: 15:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001298-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENIR PINTO DA SILVA OAB - MT12658/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARDEN GOMES VAZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ADENIR PINTO DA SILVA - MT12658/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 12/09/2018 

Hora: 13:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NETO DA SILVA GOIS (REQUERENTE)

KEILA RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - MT0019222A 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - 

MT0019222A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 24/08/2018 Hora: 14:00 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001266-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMARA CONCEICAO NEGRETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITARA ESTETICA E SALAO DE BELEZA LTDA - ME (REQUERIDO)

MARIELLI FIGUEIREDO GABRIEL (REQUERIDO)

MARIA JOSE FIGUEIREDO MONTEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

10/09/2018 Hora: 14:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 268022 Nr: 18037-90.2017.811.0004

 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): Talita Gonzales Lasmar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 ...Isto posto, por atipicidade demonstrada no caderno investigativo em 

discussão e com esteio na inteligência inferida do art. 386, incisos III do 

Diploma Processual Penal jungido ao art. 92, da Lei 9.099/1995, DEFIRO a 

cota ministerial encartada aos autos, DETERMINANDO desde já o seu 

ARQUIVAMENTO, 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, 

observando-se o disposto no art. 18 do CPP.Expeça-se o 

necessário.Intime-se.Cumpra-se.Notifique-se o Ministério Público. Barra do 

Garças - MT, 05 de julho de 2018. FERNANDO DA FONSECA MELO Juiz de 

Direito

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002858-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL CARDOSO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENCA PAULA CARDOSO DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002858-59.2018.8.11.0006 REQUERENTE: EVANIL CARDOSO DA COSTA 

REQUERIDO: LAURENCA PAULA CARDOSO DA COSTA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Interdição c/c Liminar proposta por Evanil Cardoso da 

Costa que objetiva a interdição de Laurença Paula Cardoso da Costa. 

Narra a Requerente, em síntese, ser filha da interditanda Laurença Paula 

Cardoso da Costa, a qual padece de enfermidade diagnosticada como CID 

10 C71.6. Afirma que a patologia apresentada pela Sra. Laurença Paula 

Cardoso da Costa impossibilita-a de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. 

Assim, em virtude da interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos 

e administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar 

curadora especial desta para prestar-lhe a assistência privada. Deste 

modo, requer liminarmente, a interdição provisória de Laurença Paula 

Cardoso da Costa, nomeando a Requerente para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. Junta documentos 

pertinentes. É o necessário. Decido. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de 

Ação de Interdição c/ pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, de modo que deve ser analisado sob o prisma do 

art. 298 do CPC. Ademais, a concessão de Tutela Provisória de Urgência, 

conforme preceitua o art. 300,§ 2.º, do CPC, é possível, desde que 

presentes a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial 

e a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte requerente caso 

venha a ser procedente a decisão de mérito. Nesta senda, ante a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, 

vez que verifica-se a enfermidade da interditanda mediante os atestados 

médicos firmados por profissionais competentes acostado nos autos, bem 

como a urgência da medida, declaro a interdição provisória da Requerida e 

nomeio como sua curadora provisória a Sra. Evanil Cardoso da Costa, 

qualificada na exordial. Expeça-se termo de curatela provisória, 

consignando-se a vedação à alienação ou oneração de quaisquer bens 

móveis ou imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes à interditanda, 

salvo com autorização judicial. Ademais, designo audiência para o dia 15 

de agosto de 2018 às 17h00min, data em que será realizada a entrevista 

da interditanda, devendo a mesma ser citada na pessoa de sua Curadora 

Provisória, cientificando-a 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 a equipe 

técnica deste Juízo para realizar estudo psicossocial na residência da 

interditanda, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001452-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. D. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001452-71.2016.8.11.0006 AUTOR: ELIAS GONCALVES DE FIGUEIREDO 

RÉU: SOELY MARIA DA SILVA Vistos etc. O Autor requereu autorização 

para permanecer com sua filha no próximo final de semana, 

excepcionalmente, por se tratar da comemoração de “Dia dos Pais” (ID 

14632396). Embora a requerida exerça seu direito de convivência aos 

finais de semana, DEFIRO o pedido, diante da data comemorativa. Desde já 

determino a intimação da requerida acerca da presente via telefone, tendo 

em vista residir na Comarca de Cuiabá e a ausência de tempo hábil para 

expedição de missiva, o que deverá ser certificado nos autos 

imediatamente. Ademais, certifique-se acerca da intimação das partes 

para comparecimento no “Workshop de Direito Sistêmico”. Em seguida, à 

conclusão. Cumpra-se, com urgência. Cáceres, 09 de agosto de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001452-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. D. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001452-71.2016.8.11.0006 AUTOR: ELIAS GONCALVES DE FIGUEIREDO 

RÉU: SOELY MARIA DA SILVA Vistos etc. O Autor requereu autorização 

para permanecer com sua filha no próximo final de semana, 

excepcionalmente, por se tratar da comemoração de “Dia dos Pais” (ID 

14632396). Embora a requerida exerça seu direito de convivência aos 

finais de semana, DEFIRO o pedido, diante da data comemorativa. Desde já 

determino a intimação da requerida acerca da presente via telefone, tendo 

em vista residir na Comarca de Cuiabá e a ausência de tempo hábil para 

expedição de missiva, o que deverá ser certificado nos autos 

imediatamente. Ademais, certifique-se acerca da intimação das partes 

para comparecimento no “Workshop de Direito Sistêmico”. Em seguida, à 

conclusão. Cumpra-se, com urgência. Cáceres, 09 de agosto de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003638-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO FARIA HAUEISEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS OAB - MT15753/O-O (ADVOGADO)

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO)

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEA MARIA FARIA HAUEISEN (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003638-96.2018.8.11.0006 REQUERENTE: FREDERICO FARIA HAUEISEN 

INVENTARIADO: LEA MARIA FARIA HAUEISEN Vistos etc. Nomeio como 

inventariante o Sr. Frederico Faria Haueisen, que prestará compromisso 

em cinco (05) dias, e declarações, com valor dos bens e plano de partilha, 

em 20 (vinte) dias subsequentes (CPC, art. 620). Caso necessário, 

intime-se, após, a Fazenda Pública da localização do imóvel (CPC, art. 

626), para que se manifeste sobre os valores da avaliação dada pela 

Inventariante, podendo, se dela discordar, juntar prova de cadastro, em 15 

(quinze) dias (art. 629, CPC), ou atribuir diretamente novos valores, que 

poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634, CPC), para o que devem 

ser manifestar expressamente. Diante do exposto, intime-se o 

inventariante para no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do 

feito, apresentar os seguintes documentos: a) termo de curatela definitiva 

do herdeiro Edison de Oliveira; b) a Guia comprovando o recolhimento do 

ITCD ou isenção em face do espólio, com base na GIA-ITCD (Guia de 

informação de Apuração do Imposto de causa mortis e doação), expedida 

pela Fazenda Pública Estadual; c) certidões negativas de débitos fiscais, 

atualizadas, expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal em nome do “de cujus”; d) plano de partilha amigável. Intime-se. 

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.: 150547 Nr: 9315-37.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JR, M, JR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, ANA LÚCIA DIAS DO NASCIMENTO - 

OAB:18880/O, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:OAB/MT 5286-B, RENATA 

FARIA OLIVEIRA VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Trata-se de Ação de Reconhecimento da União Estável , proposta por 

JULIANA REGATIERI, em face do de cujus AIRTON JOSÉ VINHATI, 

devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifico que a requerente pugna pela desistência 

da ação em relação aos pedidos de alimentos, guarda, regulamentação de 

visita, dissolução de união estável e partilha de bens, entretanto requer o 

prosseguimento do feito, tão somente em relação ao pedido de 

reconhecimento de união estável post mortem, conforme petição de fls. 

180/182.

 Diante do exposto, HOMOLOGO OS PEDIDOS DE DESISTÊNCIA formulado 

pela parte autora, dando prosseguimento do feito em relação ao pedido de 

reconhecimento de união estável post mortem entre Juliana Regatieri e o 

de cujus Airton José Vinhati.

Ademais, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

setembro de 2018 às 16h30min.

Intimem-se as partes para que compareçam acompanhadas de advogados 

e testemunhas arroladas.

Advirta-se que caberá aos respectivos advogados intimar suas 

testemunhas para comparecimento em juízo nos termos do art. 455 do 

Código de Processo Civil.

Destaca-se que somente será realizada a intimação das testemunhas pelo 

juízo nas hipóteses previstas no art. 455, §4º, do CPC.

 Ainda, na forma do art. 357, §4º do Código de Processo Civil, concedo às 

partes o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentarem em cartório o rol de 

testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso ainda não tenham 

sido indicadas.

 Expeça-se o necessário.

 Ciência ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 173480 Nr: 8847-05.2014.811.0006

 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: G, EALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR ANA FLAVIA DE FRANÇA 

MANGUEIRA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) 

horas, sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 195284 Nr: 657-82.2016.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUCIO ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA - 

OAB:10717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA - 

OAB:10717

 Vistos etc.

Tendo em vista que a última manifestação do inventariante nos autos 

ocorreu há quase dois anos (fls. 49), determino sua intimação, via 

advogado constituído, para que proceda à regularização processual dos 

demais herdeiros, devendo juntar aos autos instrumento procuratório, bem 

como para que dê integral cumprimento à decisão de fls. 15/16, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, II, e 485, 

III, do Código de Processo Civil.
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Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 80421 Nr: 6998-08.2008.811.0006

 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: BDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:CÁCERES, PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo NPJ/UNEMAT às fls. retro.

Remetam-se os autos para o CEJUSC para designação e realização de 

audiência de conciliação.

Intimem-se.

Caso a tentativa de conciliação seja infrutífera, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003959-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME JOSE MANCUSO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003959-34.2018.8.11.0006 REQUERENTE: SIMONE JASSEK DRUMOND 

INVENTARIADO: GUILHERME JOSE MANCUSO Vistos etc. Primeiramente, 

defiro o pleito de recolhimento das custas e despesas processuais ao 

final do processo, com fulcro no art. 456 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. No 

caso em tela, verifica-se que o “de cujus” deixou companheira e 01 (um) 

filho incapaz, sendo possível a adoção do chamado arrolamento, previsto 

no artigo 664 do Código de Processo Civil, em face das afirmações 

narradas na inicial, tendo em vista que é uma forma abreviada de 

inventário e partilha, desde que o valor dos bens do espólio seja igual ou 

inferior a 1.000 salários mínimos e haja concordância do Ministério Público. 

Dessa forma, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação nos termos do art. 665 do CPC, bem como acerca dos 

pedidos de alvará. Com a manifestação, à conclusão. Cumpra-se. 

Cáceres, 09 de agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002534-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LUIZ DA SILVA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA DEVOLUÇÃO DE AR - 

NEGATIVO PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade 

de que, no prazo de 15 dias, manifeste acerca da devolução de AR 

negativo retro juntado aos autos (ID 13101035), promovendo o andamento 

do feito e pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 9 de agosto 

de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001391-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE RENAJUD 

POSITIVO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

eventual interesse no bens encontrados via pesquisa RENAJUD. Em caso 

positivo deverá o causídico apresentar nos autos os dados da localização 

dos veículos, visando incluir restrição de transferência e futura efetivação 

da penhora e remoção. Cáceres/MT, 9 de agosto de 2018 Felipe N. Mattioni 

Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003948-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO CIRCHIA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMARA ANTUNES DE OLIVEIRA OAB - SP363465 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FELIX PEREIRA NETO (RÉU)

CLAILTON CONCEICAO 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, 09 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003940-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAYARA GEOVANA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 
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hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001000-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANIELLY CAROLINE MOREIRA JACOBINA (EXECUTADO)

LUZIA DO CARMO FORNACIARI (EXECUTADO)

ANIELLY CAROLINE MOREIRA JACOBINA 04688674147 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO)

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17445/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – No que tange aos embargos à execução 

de id. 4457345, como se trata de processo de execução por título 

extrajudicial, somente é possível o exercício incidental do contraditório. 

Caso se pretenda controverter a dívida executada, deverá a parte 

executada observar que os embargos à execução deverão ser 

distribuídos em apenso, na forma do que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC. 

Posto isso, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 15 dias, 

promova a distribuição dos embargos à execução, em apartado, na forma 

do art. 914, § 1º, do CPC, sob pena de desentranhamento do expediente 

processual e prosseguimento da execução. 2 - De outra banda, nota-se 

que em petição de id. 12087905 a executada Luzia do Carmo Fornaciari 

argumenta em petição a suspensão da execução em seu desfavor em 

razão de suposta fraude no aval prestado, a qual já teria comunicado às 

autoridades competentes conforme boletim de ocorrência que faz juntar 

ao processo. Todavia, em cotejo das assinaturas apostas no Boletim de 

Ocorrência de id. 12088321 e contrato encartado juntamente com a inicial 

(id. 1597893), evidencia-se enorme semelhança entre as firmas, de modo 

que, sem arguição do falso e competente prova pericial própria, não há 

falar em suspensão do trâmite do processo executivo. Por outro viés, a 

procuração encartada no id. 12088203, outorgada pela mesma parte a 

advogado, apresenta assinatura completamente distinta da apresentada 

no BO e contrato sobreditos, a indicar, inclusive, grafia por extenso com 

características a gerar desconfiança por parte do Juízo acerca de sua 

veracidade. Diante desse quadro, OFICIE-SE à Delegacia da Mulher 

solicitando informações quanto ao andamento da ocorrência registrada no 

BO de id. 12088321, encaminhando-se juntamente a petição e a 

procuração apresentadas neste processo para fim de futura comparação 

entre as grafias para apuração de responsabilidade penal (da executada 

ou de terceiro). 3 – Por fim, compulsando o processo, verifica-se que a 

parte devedora foi devidamente citada, porém, não procedeu ao 

pagamento integral da dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do 

Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim 

de promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 4 – 

Havendo constrição patrimonial, INTIME-SE a parte executada por meio de 

seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 5 – Cumpridas as providências 

anteriores, 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. 6 – Por fim, CONCLUSO para demais deliberações. 7 – 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cáceres/MT, 07 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002977-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ROSA CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

05/09/2018, às 15:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000655-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA (EXECUTADO)

LUIZA MARIA PESSOA (EXECUTADO)

EVELLYN CRYSTINE PESSOA DE LIMA (EXECUTADO)

STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE RENAJUD POSITIVO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

eventual interesse no bem encontrado via pesquisa RENAJUD (14657087, 

14657010 e 14656986). Em caso positivo deverá o causídico apresentar 

nos autos os dados da localização do veículo, visando incluir restrição de 

transferência e futura efetivação da penhora e remoção. Cáceres/MT, 09 

de agosto de 2018 Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002987-64.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DALBEM DE OLIVEIRA RAGI (AUTOR)

JEAN PIERRE DE ARAUJO RAGI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. L. (RÉU)

CLAUDIA CUYABANO PESTRE (RÉU)

ROSA MARIA PESTRE COUTINHO (RÉU)

ANSELMO LUIS LISO (RÉU)

LUCIA VALDEREZ CUYABANO PESTRE (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, na pessoa de 

seu Advogado, para que no prazo de 24 horas, junte aos autos o 

endereço completo dos réus com nuCEP, com o intuito de que 

posteriormente seja a Parte Requerida citada/intimada da audiência. 

Cáceres/MT, 09 de agosto de 2018 Anelise Dolores de Assis Cintra 

Técnico(a) Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003962-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências. Cáceres/MT, 09 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do 

Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197854 Nr: 2184-69.2016.811.0006

 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: MARIA DE FÁTIMA SILVA VERNUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE FARIA - 

OAB:173.183/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$897,88 (oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da sentença de folhas 54/56. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$448,94 (quatrocentos e 

quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), para recolhimento da 

guia de Custas e R$448,94 (quatrocentos e quarenta e oito reais e 

noventa e quatro centavos), para fins de guia de Taxa. Fica cientificado 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em 

seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá 

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

protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Portal 

Eletrônico do Advogado (PEA).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160393 Nr: 8202-14.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BONSUCESSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIBURCIO DIDIMO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM BATISTA NÉSIO - 

OAB:70.580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109/MT

 (...)com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, uma vez 

juntado o valor atualizado do débito, este Juízo DEFERE o pedido do 

exequente de fls. 72, 75 e 111, a fim de promover o bloqueio nas contas 

bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema 

BACENJUD até o valor da execução, (...).2 – (...)o Juízo ainda DETERMINA 

sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter 

informações sobre a existência de bens de propriedade da parte 

executada(...)este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em 

segredo de justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as 

restrições legais de acesso ao feito.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, (...). 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(...).6 – Havendo requerimento da parte interessada, 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.(...)8 – 

Cumpridas todas as providências anteriores, 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, expedindo 

o necessário.Cáceres/MT, 02 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138213 Nr: 7686-62.2011.811.0006

 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: DOMINGOS SÁVIO DA CUNHA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER FINANCIAMENTOS, 

SANTANDER FINANCIAMENTO, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 Código: 138213

DECISÃO

1 – INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os depósitos realizados, bem como apresentar conta bancária para 

a transferência do valor.

 Deverá a parte requerente manifestar, ainda, acerca da existência de 

saldo remanescente a ser executado, ocasião em que deverá, no mesmo 

prazo, apresentar cálculo atualizado da dívida, com o decote dos valores 

pagos pelas requeridas, valendo o silêncio como inexistência de saldo 

remanescente.

2 – Se apresentada conta bancária, EXPEÇA-SE alvará para transferência 

da quantia, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

3 – Após, se não houver irresignação quanto ao valor depositado ou 
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manifestação acerca de saldo residual, e com o levantamento da quantia, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo.

4 – Por fim, caso haja requerimentos, CONCLUSOS.

5 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 06 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197030 Nr: 1630-37.2016.811.0006

 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: WELLINGTON JOSÉ GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER - DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, 

Patrícia Alvares de Oliveira - OAB:20.479, ROSELENE ANUNCIAÇÃO 

MENDES DE OLIVEIRA - OAB:17185/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 (...)Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Com 

supedâneo no princípio da causalidade, CONDENA-SE o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais no importe de 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,§ 2º 

do CPC. Tais verbas ficarão com a exigibilidade suspensa, tendo em vista 

que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, não obstante a 

incidência do art. 98, §3º do CPC, em caso de mudança de seu panorama 

econômico. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as 

cautelas de estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 06 de agosto de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100173 Nr: 5266-21.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE HERMINIA DE ARRUDA FANAIA, JOÃO EDSON DE 

ARRUDA FANAIA, VERA HELENA DE ARRUDA FANAIA MONTEIRO, GEZO 

ZANATA, LÍDIA MONTEIRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLEIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Código: 100173

DESPACHO

1 – Por conta do requerimento da parte requerente de fl. 352 e convenção 

da parte requerida na fl. 361, DEFERE-SE o pedido de suspensão do feito 

pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do protocolo da 

aludida petição.

2 - Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para pugnar o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

3 – Após, com ou sem manifestação da parte autora, CERTIFIQUE-SE e 

remetam-se CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 6 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176076 Nr: 10676-21.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA SEBASTIANA SILVA CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Autos n. 10676-21.2014.811.0006 (Código: 176076)

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Cumprimento de sentença ajuizada por EDNA 

SEBASTIANA SILVA CUSTODIO em desfavor de BANCO IAULEASING 

S/A, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Entre um ato e outro, fora promovido bloqueio de valores pelo sistema 

Bacenjud (fls. 190/190-v), sendo que a parte exequente manifestou pelo 

levantamento dos valores e extinção do cumprimento de sentença (fl. 

199).

Pois bem.

Verifica-se, pois, que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em vista o 

pagamento da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Diante disso, EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia bloqueada 

em favor da parte exequente, como requerido à fl. 199, tendo em vista os 

poderes outorgados à fl. 200.

Após, INTIME-SE a parte exequente pessoalmente ou por qualquer meio de 

comunicação capaz de garantir-lhe ciência da liberação, na forma do art. 

450, § 3º, da CNGC.

Cumpridas as diligências acima, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Cáceres/MT, 06 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 94734 Nr: 9822-03.2009.811.0006

 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: MILTON CHAVES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENEDITO ALVES DE ARRUDA E CIA 

LTDA/JORNAL CACERENSE, JOÃO BENEDITO ALVES DE ARRUDA, 

AFPL-AGÊNCIA FISCALIZADORA DE PROPAGANDA LTDA, AGÊNCIA DE 

NOTÍCIAS RONDONÓPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVESAN - OAB:4848 MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a Comarca de Rondonópolis 

o Cartório Distribuidor é privado. Dessa forma, para efetiva distribuição de 

documentos é necessário o recolhimento da respectiva taxa. Assim, nos 

termos do artigo 152, inciso VI, do Código Civil INTIMO a parte autora, por 

meio de seu advogado legalmente constituído, para, no prazo de 10 

(dez)dias efetuar o pagamento da taxa de distribuição da Carta Precatória 

enviada para Comarca de Rondonópolis para citação da parte Agência de 

Notícias Rondonópolis LTda ou requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6680 Nr: 469-22.1998.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES APARECIDO DE FAVARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PASQUAL BARLETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT, GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIO M.S.FIGUEIREDO - 

OAB:PR - 28.192-B, FRANCISCO JURACI BONATTO - OAB:16.831

 Código: 6680

DESPACHO

1 – CUMPRA-SE o item 2 da decisão de fl. 205.

2 – Após, CONCLUSOS.

Cáceres/MT, 06 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 178494 Nr: 1334-49.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAPDSDMGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCCDPEAPVL, LMP, DA, ECPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE PINTO PEREIRA DE 

SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 20116, Tanielly Pastick Alves - 

OAB:22359/O

 1 – DEFERE-SE o pedido de conversão do presente feito em ação de 3 – 

Considerando que o exequente não comprovou ter esgotado os meios 

extrajudiciais de localizar o endereço dos executados, INDEFERE-SE o 

pedido de fl. 102. (...)4 - INTIME-SE o exequente para diligenciar na busca 

do endereço dos executados a fim de proceder a sua citação, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 5 – Após, apresentado o 

novo endereço, CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento 

da dívida no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da citação, 

inteligência do artigo 829 do CPC.(...)7 – Na hipótese do Oficial de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá proceder ao arresto de tantos 

bens quantos bastem para garantia da execução (art. 830, caput CPC(...)8 

– Caso não seja efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, ficará o Sr. Oficial de Justiça autorizado a proceder a penhora e 

avaliação de quaisquer bens móveis ou imóveis de propriedade ou que 

estejam na posse direta do devedor, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código 

de Processo Civil).9 – ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens 

móveis eventualmente penhorados deverão obrigatoriamente ser 

depositados junto ao exequente, que assumirá o encargo de fiel 

depositário, responsável ainda por providenciar e custear a remoção dos 

bens, sob pena de preclusão do direito que lhe assiste a execução, com a 

liberação da penhora. (...)11 – Não havendo pagamento da dívida, penhora 

ou arresto na forma autorizada nos itens 4 e 5 desta decisão, tendo em 

vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do CPC, 

INTIME-SE a parte exequente para que requeira as providências que 

entender necessárias no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.12 – FIXA-SE, desde já, os honorários advocatícios a serem 

pagos pela executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, ressaltando que, no caso de pagamento integral da dívida no 

prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela metade (art. 827, §1º 

CPC).13 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 3759 Nr: 9-69.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Código n. 3759

DECISÃO

1 – Tendo em vista o falecimento da parte ré conforme noticiado em 

petição e certidão de óbito de fls. 153/156, INTIME-SE o advogado da parte 

requerente para que promova a sucessão processual, com fundamento 

no art. 313, inciso I e art. 689 do CPC.

 2 – Nesse contexto, aplica-se a norma do art. 313, I do novo CPC , que 

determina a suspensão do feito na hipótese de morte de qualquer das 

partes.

 O referido artigo também estabelece em seu parágrafo 1o que a parte 

deverá providenciar a habilitação do requerido nos mesmos autos 

conforme previsão do art. 689 do CPC .

No caso em tela, caso não ocorra à habilitação no prazo concedido, deve 

ser aplicado o disposto no art. 313, §2ª, I do CPC , de modo que seja 

viabilizado o prosseguimento ao feito.

Desse modo, SUSPENDE-SE o feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos 

termos do art. 313, §2º do CPC.

3 – Sendo promovida a habilitação ou certificado o decurso do prazo sem 

providências, INTIME-SE a parte requerente para manifestação em 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 133933 Nr: 2878-14.2011.811.0006

 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: VITOR GUSTAVO SAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT

 III - Dispositivo:

Posto isso, este Juízo ACOLHE a pretensão deduzida pela parte autora, 

razão por que JULGA PROCEDENTE o pedido inicial, para:

a) determinar que as faturas referentes aos meses de dezembro de 2010 

e janeiro de 2011 sejam readequadas a valores correspondes à média 

anual de consumo do autor, devendo ainda, o valor excedente do mês 

comprovadamente pago pelo autor, ser ressarcido, devendo o valor ser 

atualizado com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INCP, a partir da data do desembolso.

b) CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta 

reais), com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento.

CONDENA-SE, ainda, a parte demandada ao pagamento das despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o 

valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

JULGA-SE EXTINTO o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, 

inciso I, do CPC.

 Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de 

estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 132841 Nr: 1641-42.2011.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR GUSTAVO SAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062-MT

 III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo CONFIRMA a liminar concedida às fls. 34/38 e 

JULGA PROCEDENTES os pedidos contidos na pretensão inicial para o fim 

de conceder a medida cautelar para o restabelecimento do fornecimento 

de energia elétrica da unidade consumidora descrita na petição inicial.

Por consequência, JULGA-SE EXTINTO o feito com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, inciso I, do CPC.

 Com supedâneo no princípio da causalidade, CONDENA-SE, a parte 

requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º 

do art. 85 do CPC.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de 

estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 95877 Nr: 944-55.2010.811.0006

 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): DIANICLEY MOURA DE SOUZA BALDUINO, 

DIANICLEY MOURA DE SOUZA BALDUINO, FRANCISCO BALDUÍNO DA 

SILVA JUNIOR

 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:

 Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso a exequente 

a qualquer momento provocar o Poder Judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da dívida.

Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, DETERMINA-SE 

o arquivamento da execução com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 06 de agosto de 2018.

 RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 132841 Nr: 1641-42.2011.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR GUSTAVO SAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062-MT

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 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 

desejam 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, CONCLUSOS 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, 30 de novembro de 2017.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 132841 Nr: 1641-42.2011.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR GUSTAVO SAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062-MT

 (...)Ante o exposto, este Juízo CONFIRMA a liminar concedida às fls. 

34/38 e JULGA PROCEDENTES os pedidos contidos na pretensão inicial 

para o fim de conceder a medida cautelar para o restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora descrita na 

petição inicial.Por consequência, JULGA-SE EXTINTO o feito com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Com 

supedâneo no princípio da causalidade, CONDENA-SE, a parte requerida 

ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º 

do art. 85 do CPC.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante 

as cautelas de estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 06 de agosto de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 99857 Nr: 4945-83.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREA CENTER MOTOS LTDA (SOTECO 

CENTER MOTOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - 

OAB:15306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 CERTIDÃO

ALVARÁ ELETRÔNICO EXPEDIDO

REMESSA À CONCLUSÃO PARA LIBERAÇÃO DOS VALORES

Certifico que em cumprimento ao determinado por este r. Juízo (fls. 168) 

procedi à expedição do Alvará Eletrônico (vide anexo).

Com efeito remeto os autos concluso para efetivar a liberação dos valores 

pertinentes.

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6553 Nr: 492-65.1998.811.0006

 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: CERÂMICA BONFANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT

 Código n. 6553

DECISÃO

1 – Considerando a petição e documentos de fls. 274/279, PROCEDA-SE a 

retificação da capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – 

Apolo, fazendo constar como exequente o Murillo Espinola de Oliveira Lima 

e como executado Cerâmica Bonfanti.

2 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento das verbas sucumbenciais, 

acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC a fim 

de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.
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7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 07 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 148867 Nr: 7427-33.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO SILVA DE SOUZA, ANTONIO 

ETEVARDO DE JESUS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 148867

 DECISÃO

1 – DEFERE-SE o pedido (fl. 139) para inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 07 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184249 Nr: 4781-45.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIDIO CARDOSO DA COSTA, E C DA COSTA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO 

GROSSO-SICREDI SUDOESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A-OAB-MT

 Código n. 184249

DECISÃO

1 – Considerando a petição de cumprimento de sentença de fls. 78/79, 

INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento das verbas sucumbenciais, 

acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora on-line pelo sistema de bloqueio judicial junto ao 

Banco Central do Brasil.

3 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

4 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

6 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 07 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149471 Nr: 8130-61.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DIAS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20.732-A MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte exequente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, 

no parzo de 10 (dez)dias, se manifestar acerca do depósito realizado. 

Outrossim, INTIMO a parte executada, por meio de seu procurador, para, 

no prazo de 05 (cinco)dias, comprovar a baixa no gravame do veículo, 

objeto da lide, sob pena de aplicação de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 134393 Nr: 3402-11.2011.811.0006

 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: TELMA DE FÁTIMA HERMOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AURÉLIO OLEGÁRIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 134393

DESPACHO

 1 - CUMPRA-SE as determinações contidas no despacho anterior (fl. 

117).

Cáceres/MT, 07 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161512 Nr: 9304-71.2013.811.0006

 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: MARIANO DE SOUZA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANTUR TRANSPORTE E TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOZAIRA GUEDES - OAB:6948

 Código n. 161512

DESPACHO

1 – Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão/decisão retro, 

INTIMEM-SE as partes acerca do retorno dos autos.

 2 – Não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

anotações e baixas necessárias.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 07 de Agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 85971 Nr: 1512-08.2009.811.0006

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT, WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO MAGNO LA 

SERRA - OAB:57363 PR

 Código: 85971

DECISÃO

1 – O Código de Processo Civil regido pela Lei n. 5.869/73 estabelecia a 

necessidade de o Juízo de primeira instância realizar o controle da 

admissibilidade do recurso de apelação, disciplinado no art. 520 do aludido 

diploma.

 No entanto, com a vigência do Novo Código de Processo Civil, regulado 
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pela Lei n. 13.105/2015, essa atribuição deixou de existir no mundo 

jurídico.

 Atualmente, o art. 1.010, §1º do CPC determina apenas a intimação do 

recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, 

remetendo-se os autos à segunda instância para a análise e o julgamento 

da insurgência, prescindindo de admissibilidade recursal pelo juízo a quo.

 2 – Forte em tais razões, considerando que a parte recorrida, 

devidamente intimada não apresentou contrarrazões recursais (fl. 146), 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo, anotações e baixas necessárias.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 07 de Agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001428-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ESPINOSA SOUTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO 1 – Compulsando o processo, verifica-se que a parte 

devedora foi devidamente citada, porém, não procedeu ao pagamento 

integral da dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de 

Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – 

Havendo constrição patrimonial, INTIME-SE a parte executada por meio de 

seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 3 – Cumpridas as providências 

anteriores, 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. 4 – Por fim, CONCLUSO para demais deliberações. 5 – 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cáceres/MT, 07 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007036-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCES & MERCES LTDA - ME (EXECUTADO)

RUBENS CAMILO DAS MERCES (EXECUTADO)

PALMIRA GARCIA HUGHES DAS MERCES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO 1 – Compulsando o processo, verifica-se que a parte 

devedora foi devidamente citada, porém, não procedeu ao pagamento 

integral da dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de 

Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – 

Havendo constrição patrimonial, INTIME-SE a parte executada por meio de 

seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 3 – Cumpridas as providências 

anteriores, 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. 4 – Por fim, CONCLUSO para demais deliberações. 5 – 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cáceres/MT, 07 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003263-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA DA CONCEICAO GUIA LEITE (REQUERENTE)

EDSON DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PAGAMENTO VALOR DA DILIGÊNCIA 

CUMPRIMENTO DE MANDADO DE CITAÇÃO DOS CONFINANTES Dados do 

processo: Processo: 1003263-32.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

27.775,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Impulsiono os 

autos para intimar a Parte Autora, na pessoa do seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, apurada no valor de R$ 72,00 (Setenta e dois reais). 

Ressalta-se que para tal, deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência (Guia de Complementação de Diligência)”. 

Ao final após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Complementação 

de Diligência”, o patrono deverá acostar aos autos o respectivo 

comprovante. Cáceres, 9 de agosto de 2018. Atenciosamente, MARCOS 

JOSE COSME DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003939-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON CARNEIRO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003939-43.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: JOSE MILTON CARNEIRO DE LIMA EXECUTADO: JOSE 

HENRIQUE RODRIGUES Vistos, etc. No tocante a obrigação de pagar 

quantia líquida, são as seguintes considerações: Intime-se o devedor, por 

carta com aviso de recebimento (art. Art. 513, §2°, II do NCPC), a fim de 

que este efetue o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias. 

Acaso não efetue o pagamento no prazo acima, incidirá ainda sobre o 

montante devido multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, 

§1°/NCPC. Efetuado o pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, §2°). Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. 

(art. 523, §3°). Ressalto que por ter sido o acordo homologado 

judicialmente (por sentença), a perseguição da satisfação do crédito 

deverá seguir o procedimento para cumprimento de sentença. Quanto a 

obrigação de fazer, delibero nos seguintes termos: Consigne na carta de 

intimação com aviso de recebimento a obrigação de fazer, para 

cumprimento no mesmo prazo acima (15 dias), no sentido de que o 

devedor promova a entrega do imóvel ao credor, conforme acordo 

entabulado entre ambos. Para o caso de descumprimento, fixo multa diária 

(art. 536, §1° do CPC) no importe de R$300,00 por dia de descumprimento, 

limitada a periodicidade de 30 (trinta) dias, cujo proveito econômico será 

em favor do exequente (art. 537, §2°). Delibero ainda nos seguintes 

termos: Na forma do art. 139, V do Código de Processo Civil, independente 
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dos prazos acima ou dos posteriores atos de execução forçada, deverá o 

CEJUSC promover nova audiência para tentativa de autocomposição entre 

as partes. Cumpra-se. Cáceres/MT, 09 de Agosto de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003941-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS MARQUES QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003941-13.2018.8.11.0006. AUTOR: 

OSEIAS MARQUES QUEIROZ RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por Oseias Marques 

Queiroz em face de Seguradora Líder dos Consórcios. Este Juízo adota o 

entendimento de que deve a parte exaurir a via administrativa de 

requerimento antes do ajuizamento da demanda judicial, já que é 

amplamente divulgado e de conhecimento público de que o recebimento da 

indenização referente ao aludido seguro pode ser solicitada 

administrativamente, inclusive sem o auxílio de intermediadores 

(http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgpro/dpvat) .  Al iás,  há 

orientação jurisprudencial no sentido de que pode o Juízo exigir o prévio 

requerimento administrativo para fins de preenchimento das condições da 

ação. Senão, vejamos: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO.A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712) Se a parte quedou-se inerte ante a determinação para dar 

entrada no pedido administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de 

extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, 

portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 09/09/2015). No caso dos autos, o documento de id. 

14637052 não comprova negativa de pagamento do seguro pela 

Requerida e sim que há pendência de apresentação de documentos à Ré 

eu aparentemente impossibilitam a conclusão do processo. Deste modo, 

deverá a parte autora emendar a inicial a fim de demonstrar que há 

pretensão resistida na espécie mediante a negativa de pagamento da 

indenização na esfera administrativa. Ante o exposto, nos termos do art. 

321 do Código de Processo Civil, anoto o prazo de 15 dias, para que a 

autora emende a inicial, suprindo a falta apontada, sendo que a inércia 

resultará na extinção do processo sem resolução do mérito. Decorrido o 

prazo, retorne concluso. Cáceres/MT, 09 de agosto de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001800-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN CRISTINA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001800-55.2017.8.11.0006. AUTOR: 

SUELEN CRISTINA DOS SANTOS RÉU: CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos, etc. Compulsando os autos vislumbro 

que as partes apresentaram alegações finais, estando o feito, em tese, 

apto para sentença. Contudo, vislumbro que a terceira, pessoa jurídica 

Studio Z calçados, embora intimada (id. 11672794) deixou de cumprir com 

a determinação judicial anotada na decisão de id. 1159117. Deste modo, 

entendendo este Juízo que a medida é essencial para auxiliar no 

julgamento do mérito da ação, reitere-se a intimação da terceira pessoa 

jurídica Loja Studio Z Calçados, localizada na Rua Sete de Setembro, nº 

282, na pessoa do seu representante legal, para que preste informação 

detalhada se a Autora realizou alguma compra naquele estabelecimento e 

sendo positivo, deverá detalhar o dia, horário, vendedor e apresentar toda 

documentação disponível. Deverá, ainda, prestar informação 

pormenorizada acerca do documento de id. Num. 10370049. Anoto o 

prazo de 10 dias para cumprimento da providência sob pena de 

configuração de CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT 09 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005225-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE DE LIMA CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005225-90.2017.8.11.0006. AUTOR: 

BANCO BRADESCO S.A. RÉU: JANE DE LIMA CARVALHO Vistos, etc. 

Intime-se o devedor, por carta com aviso de recebimento (art. Art. 513, 

§2°, II do NCPC), a fim de que este efetue o pagamento da dívida no prazo 

de 15 (quinze) dias, na forma prevista do art. 523 do NCPC. Acaso não 

efetue o pagamento no prazo acima, incidirá ainda sobre o montante 

devido multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, §1°/NCPC. 

Efetuado o pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, §2°). Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, retorne concluso para a análise 

dos demais pedidos. Cumpra-se. Cáceres/MT, 09 de Agosto de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007339-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BORGES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007339-02.2017.8.11.0006. AUTOR: 

FRANCISCO BORGES DOS SANTOS RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos etc. Para as manifestações com teor reproduzido/reiterado (id. 

13857848 - Pág. 1 e 13857643 - Pág. 1) recomendo que a Advogada faça 

a leitura dos dados contidos nos ids. 13665152 - Pág. 1 e 14036541 - Pág. 

1, 14036683 - Pág. 1. Em suma, pode-se perceber que foram realizadas 

duas postagens, sendo que a primeira foi devolvida sem a localização do 

destinatário (vide motivo contido no documento de id. 14036541 - Pág. 1) e 

para a segunda postagem ainda não houve a devolução da 

correspondência ou do Aviso de Recebimento. Em todo o caso, perceba a 

Advogada que a Secretaria da Vara tomou o cuidado de informar os 

códigos de postagens (vide ids. 13665152 - Pág. 1 e 14036683 - Pág. 1) a 

fim de que seja possível à parte diligenciar por conta própria junto ao site 

dos correios as informações relativas aos desdobramentos do envio da 

correspondência. Portanto, deverá a Advogada atentar-se diligentemente 

aos andamentos do processo a fim de não produzir requerimentos 

desnecessários. Em suma, aguarde-se o retorno da correspondência 
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enviada com código de postagem JJ888659931BR ou o seu aviso de 

recebimento e tão logo haja tal informação, deverá o cartório observar as 

balizas estabelecidas no despacho anterior. Após, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 08 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1002889-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE DE ALMEIDA REAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO CAETANO CABRAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINNET MENDES DANTAS OAB - MT0018292A (ADVOGADO)

LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR OAB - MT0007400A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002889-50.2016.8.11.0006. AUTOR: 

DONIZETE DE ALMEIDA REAL RÉU: JOSE ANTONIO CAETANO CABRAL 

Vistos etc. Designo audiência de instrução para o dia 13 de novembro de 

2018, às 14:00 horas. Fica deferida a produção de prova testemunhal, no 

limite de cinco testemunhas para cada parte. Anoto o prazo de 15 (quinze) 

dias para a apresentação do rol. No caso do requerido, considerando que 

já indicou suas testemunhas (id. 12252848 - Pág. 2), faculto a 

possibilidade de complementar o rol no prazo anotado. Em todo o caso, 

ficam as partes cientes de que é dever do Advogado promover a 

notificação de suas testemunhas para comparecimento ao ato (art. 455 do 

CPC). Nos termos do art. 385 do CPC, determino a intimação pessoal do 

autor e do réu, a fim de que comparecerem ao ato a fim de prestarem 

depoimento pessoal, com as advertências legais (art. 385, §1°) No tocante 

a prova documental, saliento que na eventualidade de nova juntada, 

deverá ser franqueado à parte contrária a manifestação a seu respeito no 

prazo de 15 (quinze) dias. Em relação a preliminar de falta de interesse de 

agir, da leitura dos argumentos lançados verifica-se intima relação com a 

matéria de mérito, pelo que deverá ser apreciada por ocasião da 

sentença. Publique-se no DJE para intimação dos respectivos Advogados. 

Cáceres/MT., 09 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003341-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE OAB - MT1585-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FREIRE DE ANDRADA FERREIRA (REQUERIDO)

MARINA JANOLIO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003341-89.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: MARCELO FREIRE DE 

ANDRADA FERREIRA, MARINA JANOLIO FERREIRA Vistos etc. 

Providencie a habilitação do Procurador da parte Devedora - id. Num. 

14642095 nos registros. Defiro a dilação de prazo solicitada na 

manifestação anterior. Decorrido o prazo e não havendo manifestação, 

intime-se o autor para manifestação em cinco dias. Após, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 09 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001688-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JABUR PNEUS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO TSUKASSA DE MAEDA OAB - PR20912 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001688-52.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO 

EXECUTADO: JABUR PNEUS S.A Vistos etc. Nos termos do art. 139, IV c.c 

art. 835, IV, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO a pesquisa de 

bens via sistema RENAJUD. Segue em anexo o resultado da pesquisa. 

Intimo o autor para manifestar no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 09 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001688-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JABUR PNEUS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO TSUKASSA DE MAEDA OAB - PR20912 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001688-52.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO 

EXECUTADO: JABUR PNEUS S.A Vistos etc. Nos termos do art. 139, IV c.c 

art. 835, IV, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO a pesquisa de 

bens via sistema RENAJUD. Segue em anexo o resultado da pesquisa. 

Intimo o autor para manifestar no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 09 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004598-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

milton chaves lira (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004598-86.2017.8.11.0006. 

EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

CACERES MT EMBARGADO: MILTON CHAVES LIRA Defiro a produção das 

provas pleiteadas pela parte Embargada - Num. 13229846. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de novembro de 2018, 

às 17:00 horas. Fixo prazo de 15 dias para indicação do rol de 

testemunhas, ficando a cargo da parte providenciar a intimação. Intime a 

parte Embargante, na pessoa de seu representante legal, para 

comparecimento/prestar depoimento pessoal, sob pena de aplicação da 

confissão. Deixo para analisar o pedido de aplicação da multa por ocasião 

da audiência. A parte Embargada fica intimada para comparecimento, com 

a publicação deste no DJE. Caceres, 9 de agosto de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1003585-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003585-52.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: MILTON CHAVES LIRA EXECUTADO: SINDICATO DOS 

SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT Postergo à análise 

do pedido de id. Num. 13325453 por ocasião da audiência designada nos 

autos de embargos. Caceres, 9 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003668-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE COSTA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ARANTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL GOULART ESCOBAR OAB - SP190619 (ADVOGADO)

RODRIGO AUED OAB - SP148474 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003668-68.2017.8.11.0006. AUTOR: 

ODETE COSTA DE PAULA RÉU: RENATO ARANTES Vistos etc. Intime-se o 

confinante CHUBERT DE ALMEIDA CUIABANO no endereço indicado no id. 

13842063 - Pág. 1 em substituição ao confinante JOÃO VITOR 

FERNANDES SOUZA CUIABANO que não foi encontrado para a citação 

conforme id. 13579863 - Pág. 1. Fica ainda deferido o requerimento 

formulado pela UNIÃO no id. 13638796 - Pág. 2 de modo que concedo o 

prazo de 90 (noventa) dias para a manifestação. Findo o período e nada 

sendo informado, intime-se novamente a UNIÃO para se manifestar no 

prazo de cinco dias. Decorrido o prazo para os confinantes e a dilação de 

prazo solicitada pela UNIÃO, certifique-se e retorne concluso. 

Cáceres/MT., 09 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002143-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MOTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002143-51.2017.8.11.0006. 

EMBARGANTE: MARCIA MARIA MOTA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL 

S.A Cuida-se de embargos à execução. Além destes autos, a 

co-devedora LAZARA EUDALIA DOS SANTOS opos embargos à 

execução sob nº 1002141-81.2017.8.11.0006, sendo proferido despacho 

deferindo a produção de prova pericial, pedido coincidente com estes 

autos, nos seguintes termos: "Vistos, etc. Os EMBARGANTES pugnaram 

pela produção de prova pericial, enquanto a parte EMBARGADA tem 

permanecido inerte neste feito. No presente caso, entendo necessária a 

produção de prova pericial, de modo que defiro a realização de perícia 

solicitada a fim de que seja apurado se os valores cobrados 

correspondem às taxas contratuais, inclusive se superam ou não à taxa 

média de mercado. Para tanto, nomeio como Perito do Juízo o Contador 

ANTONIO CARLOS LEITE, com endereço na Rua Seis de Outubro nº 166, 

Caceres, fone 65-3223-2068, com ônus ao ESTADO DE MATO GROSSO, 

uma vez que os Embargantes são beneficiários da justiça gratuita. Intime o 

Perito da nomeação e para apresentar proposta de honorários, ficando 

ciente de que será expedida certidão de crédito para cobrança junto ao 

ESTADO DE MATO GROSSO. Para tanto, anoto o prazo de cinco dias. Em 

seguida, intime-se a parte Embargante para a indicação de quesitos e 

assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. Vindo a resposta do Perito, 

retorne concluso para a apreciação quanto a proposta de honorários e 

posteriores determinações. Assinalo que as partes têm o prazo de 15 dias 

a partir da publicação deste despacho para exercer alguma das 

faculdades descritas no art. 465, §1° do Código de Processo Civil...” Como 

a discussão refere-se ao mesmo contrato, a princípio, a realização de 

perícia neste revela-se, em tese, desnecessária, dispendiosa e destoa do 

princípio da celeridade e economia processual. Assim, nos termos do art. 

9º do CPC, oportunizo a parte Embargante e Embargado manifestarem 

quanto o interesse no sobrestamento destes autos até a realização da 

perícia nos outros embargos e/ou no aproveitamento do mesmo meio de 

prova, mediante a indicação eventual de quesitos complementares aos 

apresentados. Fixo prazo de 10 dias. Caceres, 09 de agosto de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000020-80.2017.8.11.0006

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:

NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME (RÉU)

SOLANGE CARDOSO (RÉU)

ANILTON JUNIOR POMPERMAYER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000020-80.2017.8.11.0006. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME, 

SOLANGE CARDOSO, ANILTON JUNIOR POMPERMAYER Cumpra a 

escrivania os demais comandos do despacho de id. 13903054 Caceres, 9 

de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002141-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

ANTONIO PEDRO DA SILVA MACHADO OAB - SC7459 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002141-81.2017.8.11.0006. 

EMBARGANTE: LAZARA EUDALIA DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO 

DO BRASIL S.A Vistos etc. Ainda que o trabalho pericial tenha sido 

solicitado por beneficiário da justiça gratuita e em razão disto tenha sido 

imposta ao ESTADO DE MATO GROSSO a obrigação de suportar os 

honorários do perito, não se pode olvidar que em eventual procedência da 

demanda, o EMBARGADO deverá pagar as custas adiantadas no 

processo incluindo os honorários do perito. Importante lembrar que na 

eventualidade da sucumbência do requerido, caberá ao ESTADO executar 
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o ressarcimento das referidas despesas por força do que dispõe o art. 

95, §4° do Código de Processo Civil. Sendo assim deve-se franquear ao 

Embargado a oportunidade de manifestar-se em relação a proposta de 

honorários apresentada pelo perito no id. 14116661. Portanto, nos termos 

do art. 465, §3° intimo a parte EMBARGADA para eventualmente 

manifestar-se em relação a proposta de honorários apresentada. Para 

tanto, anoto o prazo de dez dias. Decorrido o prazo e não havendo 

objeção, intime-se o perito para o início dos trabalhos, ficando anotado o 

prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo, sendo de 

responsabilidade do perito informar previamente no processo a data, 

horário e local para o início dos trabalhos, e sendo apresentada tal 

informação, será dever da Secretaria da Vara dar conhecimento prévio às 

partes. Efetuada a apresentação do laudo, deverá ser expedida a certidão 

de crédito em favor do expert para a cobrança junto ao ESTADO DE MATO 

GROSSO. Concomitante, no mesmo ato deverá ser as partes intimadas 

para tomar conhecimento do laudo e ao seu respeito manifestar no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 09 de 

Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006429-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

HELIO MARIANO DA COSTA OAB - 383.412.041-34 (REPRESENTANTE)

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)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006429-72.2017.8.11.0006. AUTOR: H. 

M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP REPRESENTANTE: 

HELIO MARIANO DA COSTA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Reoportunizo 

a parte Embargante manifestar quanto o interesse na produção de outras 

provas, em dez dias. Caceres, 9 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004051-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO MARIANO DA COSTA (EXECUTADO)

H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004051-46.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: H. M. DA COSTA 

IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP, HELIO MARIANO DA COSTA 

Reoportunizo a parte Exequente manifestar no prazo de 15 dias sobre os 

seguintes pontos do despacho de id Num. 11393209 -: Para tanto, deverá 

o Credor pesquisar a existência de bens no Cartório de Registro de 

Imóveis. Desde já e no prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o 

interesse na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, 

nos termos do art. 782, § 3º do CPC. De igual forma, sobre o despacho de 

id.Num. 13431087 Reoportunizo a parte Credora indicar bens passíveis de 

penhora, inclusive comprovar que efetuou buscas no Cartório de Registro 

de Imóveis, em 15 dias. Caceres, 9 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 163334 Nr: 627-18.2014.811.0006

 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): CARLOS DE ARAÚJO E ARAÚJO LTDA, 

WAGNER CARLOS DE ARAUJO, WILLIAN PAULO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Isto posto, verifica-se que os cálculos apresentados em fls. 313/v, se 

contradiz com o valor já sentenciado no processo, e por este cálculo estar 

maior faculto a parte a manifestar sobre. No caso dos autos, a constrição 

terá como paramento o valor sentenciado e utilizado em outros 

atos.Considerando que o pedido visa a satisfação do crédito pendente de 

adimplemento e ainda por se tratar o dinheiro preferência absoluta à 

penhora de acordo com o art. 835,I do CPC hei por acatar.Sendo assim, 

DEFIRO a indisponibilidade de [...] Ademais esclareça o Exequente no 

mesmo prazo:- quanto o interesse em ser determinada a averbação da 

indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos Executados no Centro 

N a c i o n a l  d e  I n d i s p o n i b i l i d a d e  d e  b e n s : 

https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em âmbito 

nacional.- sobre diligências perante os Cartórios de Registro de Imóveis 

em busca de bens passíveis de penhora.- indique todas outras medidas 

que entender pertinentes para satisfação de seu crédito.Manifestando 

favorável sobre os item 1, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema CNIB. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 91497 Nr: 6615-93.2009.811.0006

 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: ELIYAHU NINIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO FARIA DE FAVARE, CARLOS JOSÉ DE 

FAVARE, MARIA MARCELA MIRANDA FARIA DE FAVARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7.672

 Vistos etc. Intimadas as partes para informarem acerca da existência de 

procedimento arbitral em curso, a parte ré quedou-se inerte (fls. 721), 

enquanto que o autor informou inexistir qualquer procedimento arbitral em 

curso. Diante disto, a princípio não mais subsiste razão para apreciar o 

pedido de fls. 672/673 e fls. 710/711. No tocante a todo o imbróglio relativo 

a contestação apresentada por Fábio, são as seguintes considerações do 

Juízo: ... Por tais razões a deliberação contida na decisão de fls. 517/521 

deverá ser revogada no ponto em que declarou a revelia do requerido 

Fábio Favare. ... Isso porque da leitura da contestação formulada por 

FÁBIO FAVARE pode-se observar que a mesma constitui fiel reprodução 

da contestação dos demais requeridos (fls. 335/349) a qual foi objeto de 

análise na ocasião da decisão de fls. 517/521. Desta constatação pode-se 

afirmar que as mesmas razões e fundamentos apresentados por Fábio 

passaram pelo crivo deste Juízo, ainda que impulsionado pela peça 

defensiva dos demais réus. Logo, não há que se falar em prejuízo ao réu 

em comento, razão pela qual não há nulidade processual à luz do princípio 

da instrumentalidade das formas sendo certo que não há que se falar em 

revelia, mas também não há que deliberar novamente em completa 

substituição da decisão de fls. 517/521, pois como já dito, as peças 

defensivas são idênticas, portanto, seus argumentos foram objeto de 

análise do Juízo na referida oportunidade (fls. 517/521). ... Com efeito, 

sanada a irregularidade, revogado o decreto indevido de revelia, deve-se 

o processo prosseguir em seus regulares termos, permanecendo 

incólume as demais disposições da decisão de fls. 517/523, mormente 

aquelas alusivas aos pontos controvertidos e provas deferidas. Assim 

sendo, certifique-se o cartório quanto ao cumprimento do item “b” da fl. 

521 e fls. 535/536 do processo. Aportando ou já havendo nos autos as 
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informações requisitadas, intimem-se as partes para a manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias (prazo sucessivo), inclusive quanto eventual 

pretensão em produzir prova técnica. ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 210283 Nr: 10236-54.2016.811.0006

 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: ESPOLIO DE GERALDO VILELA DE CARVALHO, MARIA 

AUXILIADORA FRANCO CARVALHO, IZAURA FRANCO CARVALHO 

VILLELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR PALERMO, FLÁVIO FRANCO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SEVERINO SILVA - 

OAB:107.967/MG, RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB:96025/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473, PAULO JOSE GOUVEA JUNIOR - 

OAB:64.236/MG

 INTIMAÇÃO do representante legal da parte autora, para, no prazo de 05 

(cinco)dias, acostar aos autos o atual endereço da Srª IZAURA FRANCO 

CARVALHO VILELA, tendo em vista a carta de intimação para 

comparecimento à audiência designada nos autos ter retornado com a 

informação que o nº informado não existe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 235910 Nr: 5172-92.2018.811.0006

 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: DIEEDDMEEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UUBDSESDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS MELLO DE OLIVEIRA 

- OAB:6.848-MT, VIVIANE ARAUJO BATISTELLA - OAB:18.967-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - OAB:4210 MT

 disponibilizado no DJE nº 10281, de 25/06/2018 e publicado no dia 

26/06/2018, onde constam como patronos habilitados para receberem 

intimações: FABIO LUIS MELLO DE OLIVEIRA - OAB:6.848-MT, VIVIANE 

ARAUJO BATISTELLA - OAB:18.967-MT, representando o polo ativo. 

Razão pela qual, encaminho os autos à conclusão para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 7144 Nr: 250-48.1994.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

ALBUQUERQUE S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SÉRGIO DA CRUZ E 

VASCONCELOS - OAB:12548

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

certidão do oficial de justiça da comarca Deprecada com a informação que 

DEIXOU de proceder a intimação da firma promovida, na pessoa de quem a 

representa, tendo em vista a mesma não estar mais estabelecida no local 

indicado, atualmente lá é um escritório de advocacoa, Dr.Sergio Gonzaga 

Jaime. Anápolis, 14/12/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 179050 Nr: 1655-84.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA E CONSÓCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado, para que efetue 

o depósito de diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 (setenta 

reais), para cumprimento de Mandado no endereço informado às fls.93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 162468 Nr: 10258-20.2013.811.0006

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS A DIAS ME, MARIA CELIA ALMEIDA 

DE JESUS, MATHEUS ALMEIDA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃOda 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 105,00 (cento e cinco reais) a fim de possibilitar o cumprimento 

das determinações de fls.147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 183698 Nr: 4459-25.2015.811.0006

 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: MAURO ANTONIO KOELLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURISTENE GOMES DE MELO GATTASS, 

ANTONIO CESAR GATASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741, DAIENE CRISTINA DUARTE - OAB:19248, IRIONEI GRITTZ - 

OAB:10165/MT, LEIDIANE ALMEIDA VITTORAZZI - OAB:21558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃOda 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 105,00(cento e cinco reais) a fim de possibilitar o cumprimento 

das determinações de fls.60.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004213-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PORTO FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004213-41.2017.8.11.0006. AUTOR: 

ALESSANDRA PORTO FERRAZ RÉU: COMPANHIA DE HABITACAO 

POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Considerando a 

contestação ofertada pelo ESTADO DE MATO GROSSO e a 

complementação da inicial mediante a manifestação contida no id. 

14564033 - Pág. 1 pela qual o autor acaba por aderir ao argumento de 

legitimidade passiva do ESTADO e considerando a competência 

especializada do Juízo da 4ª Vara Cível deste foro à luz da Resolução 

005/2014-TP, hei por bem deliberar pela REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO para 

aquela vara. Às providências. Intimem-se. Cáceres/MT., 09 de Agosto de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002707-93.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

VALTER SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002707-93.2018.8.11.0006. AUTOR: 

VALTER SILVA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT ajuizada por VALTER SILVA DOS 

SANTOS em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT. No id. 13721232 - Pág. 1 o Juízo determinou a emenda 

da inicial a fim de que fosse comprovado o exaurimento da via 

administrativa. Em atendimento ao despacho, o requerente se manifestou 

no id. 13747849 - Pág. 1. “(...)Na manifestação o requerente informa que: 

Conforme se verifica no documento constate a REQUERIDA insiste em 

dizer que existe pendência na documentação apresentada que impedem a 

conclusão do processo. O REQUERENTE tentou, de todas as formas, obter 

informações de qual (is) documento (s) estaria faltando no procedimento 

administrativo. Nenhuma resposta lhe fora dada!!!” É a síntese. Decido. Pela 

manifestação apresentada pelo autor, verifica-se que o amesmo 

argumenta ter buscado informações junto a requerida visando uma 

decisão administrativa acerca de seu pedido, mas que não obteve 

resposta. Ocorre que não há qualquer documento em anexo 

demonstrando que o autor empreendeu novas diligências de modo que 

deve-se reputar não emendada a inicial. O Código de Processo Civil 

estabelece em seu art. 321 que: 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. 

Da leitura do processo, observo que decorreu o prazo para a emenda da 

inicial sem que o autor adotasse qualquer postura concreta no processo. 

Como consequência da inobservância do prazo anotado para a emenda 

da inicial, preceitua o mesmo códex que o Juiz indeferirá a petição inicial 

(art. 321, parágrafo único do CPC). É como decido! Ante o exposto, nos 

termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único, todos do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o 

prazo recursal, arquive-se. Como não foi dado processamento à inicial, 

fica a parte autora isenta das custas iniciais. Cáceres/MT, 09 de Agosto 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002208-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ARMINIO PIRAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL MARAN FILGUEIRA OAB - 008.777.881-54 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002208-12.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA REQUERIDO: 

PEDRO ARMINIO PIRAN PROCURADOR: MICHEL MARAN FILGUEIRA Vistos 

etc. Nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, mormente ante o pagamento realizado no id. 13747723 - 

Pág. 1 e plena aceitação/concordância expressa pelo credor no id. 

13841554 - Pág. 1. Segue em anexo o alvará expedido em favor do credor 

na conta indicada (id. 13841554 - Pág. 1). Sem custas. P. R. I. Arquive-se, 

independente de trânsito em julgado. Cáceres/MT., 09 de Agosto de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002699-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002699-19.2018.8.11.0006. AUTOR: 

JOSE MENDES DO ESPIRITO SANTO RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos 

etc. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO c.c DANO MORAL ajuizada por 

ESPÓLIO DE ELZA RAMOS DO ESPÍRITO SANTO em face de BANCO DO 

BRASIL. Inicialmente o Juízo determinou a emenda da inicial (id. 13722942). 

Ocorre que o autor deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação 

(id. 14615904 - Pág. 1). É a síntese. Decido. O Código de Processo Civil 

estabelece em seu art. 321 que: 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. 

Como consequência da inobservância do prazo anotado para a emenda 

da inicial, preceitua o mesmo códex que o Juiz indeferirá a petição inicial 

(art. 321, parágrafo único do CPC). Da leitura do processo, observo que 

decorreu o prazo para a emenda da inicial sem que o autor adotasse 

qualquer postura no feito. Com efeito, considerando que o autor mesmo 

intimado para emendar a inicial, nada manifestou neste feito no sentido de 

suprir ou justificar a falta apontada, deverá a inicial ser indeferida. É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo 

único, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi dado 

processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas iniciais. 

Cáceres/MT, 09 de Agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139985 Nr: 9614-48.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL RAMOS DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SALES PAVINI - 

OAB:20.212

 Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, chamo o feito à ordem e 

decido:a)Declarar nula a decisão de fls. 37/38, e todos os seus 

efeitos;b)Determinar a liberação do valor constrito à fl. 45, com a 

consequente expedição de alvará judicial na conta bancária informada à fl. 

56;c)CITE-SE o Executado MIGUEL RAMOS DE FARIAS, pelas sucessivas 

modalidades previstas no art. 8º da LEF, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora;d)O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80;e)Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 187241 Nr: 6465-05.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: EDNA DE LAET FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 
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comprovasse nos autos o pagamento das requisições de pequenos 

valores de fls. 63/64 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 84552 Nr: 128-10.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Em obediência ao art. 1º do Provimento n.68, de 3 de maio de 2018, da 

Corregedoria Nacional de Justiça, conduzo os autos em carga ao 

Executado para que fique ciente de que será expedido alvará judicial em 

favor do Exequente referente ao valor de fls.62/63 e, querendo, impugne o 

ato no prazo de 15 dias. Concomitantemente, intimo também a Parte 

Exequente, via DJE/MT, dando-lhe conhecimento do teor desta certidão, 

bem como, querendo, igualmente, impugne o referido ato, no prazo ora 

assinalado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155189 Nr: 2687-95.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS MARCOS VERA TURDERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRTES GISELLA BIACCHI 

BELLE - OAB:9714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento da requisição de pequeno valor de 

fls. 224 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, reconduzo 

os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. para que nela 

incidam os eventuais juros e mora. Concomitantemente, INTIMO o 

advogado Exequente, via DJE/MT, para que no prazo de 05 dias manifeste 

quanto ao interesse na desistência da referida mora e/ou juros, vez que, 

em caso positivo, estes seguirão conclusos para penhora "on line" 

visando o efetivo adimplemento dela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 82417 Nr: 8880-05.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REBECA FERREIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS PINTO DUARTE - 

OAB:15990, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento das requisições de pequenos 

valores de fls. 233/235 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 183582 Nr: 4399-52.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SATURNINO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento da requisição de pequeno valor de 

fls. 92 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, reconduzo 

os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. para que nela 

incidam os eventuais juros e mora. Concomitantemente, INTIMO o 

advogado Exequente, via DJE/MT, para que no prazo de 05 dias manifeste 

quanto ao interesse na desistência da referida mora e/ou juros, vez que, 

em caso positivo, estes seguirão conclusos para penhora "on line" 

visando o efetivo adimplemento dela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 187957 Nr: 6968-26.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: EMANOEL PEDRO BARROMEU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento das requisições de pequenos 

valores de fls. 41/42 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 177713 Nr: 854-71.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: DIMAS GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento das requisições de pequenos 

valores de fls. 84/85 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 87397 Nr: 161-59.1993.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: ÁTILA SILVA GATTASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/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 da requisição de pequeno valor de 

fls. 327 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, reconduzo 
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os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. para que nela 

incidam os eventuais juros e mora. Concomitantemente, INTIMO o 

advogado Exequente, via DJE/MT, para que no prazo de 05 dias manifeste 

quanto ao interesse na desistência da referida mora e/ou juros, vez que, 

em caso positivo, estes seguirão conclusos para penhora "on line" 

visando o efetivo adimplemento dela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 42702 Nr: 1295-04.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR MANOEL DE OLIVEIRA SILVA PINHEIRO, 

PAULINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento da requisição de pequeno valor de 

fls. 85 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, reconduzo 

os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. para que nela 

incidam os eventuais juros e mora. Concomitantemente, INTIMO o 

advogado Exequente, via DJE/MT, para que no prazo de 05 dias manifeste 

quanto ao interesse na desistência da referida mora e/ou juros, vez que, 

em caso positivo, estes seguirão conclusos para penhora "on line" 

visando o efetivo adimplemento dela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 187256 Nr: 6477-19.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: ERIVELTON LUCIANO SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento das requisições de pequenos 

valores de fls. 77/78 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 188714 Nr: 7428-13.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: CLAUDIO CARLOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento das requisições de pequenos 

valores de fls. 33/34 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155955 Nr: 3546-14.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA PACHECO QUIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA PACHECO QUIDA - 

OAB:10.264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento da requisição de pequeno valor de 

fls.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 nela incidam 

os eventuais juros e mora. Concomitantemente, INTIMO o advogado 

Exequente, via DJE/MT, para que no prazo de 05 dias manifeste quanto ao 

interesse na desistência da referida mora e/ou juros, vez que, em caso 

positivo, estes seguirão conclusos para penhora "on line" visando o 

efetivo adimplemento dela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 142584 Nr: 387-97.2012.811.0006

 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: MARIA IRENI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Parte Requerente 

e seus advogados MARIBEL CHAGAS DE AVILA e JORGE ANTONIO DA 

SILVA MOURA a fim de que, no prazo de 15 dias, informe nos autos os 

dados bancários a fim de que acoste aos autos os dados bancários para 

que possamos expedir os respectivos alvarás judiciais eletrônicos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 141072 Nr: 10732-59.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYNE DE ARRUDA TINGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

141072 §!/+i¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10732-59.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): ALYNE DE ARRUDA TINGO

CITANDO(A, S): Executados(as): Alyne de Arruda Tingo

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.028,67

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do MUNICIPIO DE CÁCERES em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº1558 , 

que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, THAISA OLIVIA, ESTAGIARIA, digitei.
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 Cáceres - MT, 9 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151570 Nr: 10409-20.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL V.L. DE VEÍCULOS E PEÇAS 

LTDA, EDIMÉIA MARIA DE REZENDE COSTA, PAULO DONIZETE DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

151570 §!00g¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10409-20.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): COMERCIAL V.L. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e 

EDIMÉIA MARIA DE REZENDE COSTA e PAULO DONIZETE DA COSTA

CITANDO(A, S): Executados(as): Ediméia Maria de Rezende Costa 

;Executados(as): Comercial V.l. de Veículos e Peças Ltda

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/11/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 6.846,39

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 

nº20124360 , que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, THAISA OLIVIA, ESTAGIARIA, digitei.

 Cáceres - MT, 9 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 95581 Nr: 648-33.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. TOSCANO DE FIGUEIREDO, AZUILDO 

TOSCANO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

95581 §!*Xr¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 648-33.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): A. TOSCANO DE FIGUEIREDO e AZUILDO TOSCANO 

DE FIGUEIREDO

CITANDO(A, S): Executados(as): A. Toscano de Figueiredo ; 

Executados(as): Azuildo Toscano de Figueiredo

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 3.492,90

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

200911908, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, THAISA OLIVIA, ESTAGIARIA, digitei.

 Cáceres - MT, 9 de agosto de 2018.

 Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007205-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE OLIVEIRA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1007205-72.2017.8.11.0006 REQUERENTE: CLEIDE OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, 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. OPINO, por rejeitar 

a preliminar de ausência de interesse de agir argüida pelo reclamado, 

posto que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha 

a necessidade de exercer o direito de ação (e, conseqüentemente, 

instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, 

relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido será ou não 

julgado procedente. Rejeito também a preliminar de incompetência dos 
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juizados por necessidade de perícia suscitada pelo Reclamante, tendo em 

vista que os documentos acostados ao processo são suficientes para o 

deslinde da ação. Pleiteia a parte Reclamante declaração de inexistência 

de debito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a reclamada. A parte Reclamada contesta, 

informa que a parte autora teve uma linha habilitada sob sua titularidade, 

que ocorreu a regular contratação dos serviços pela parte autora, que se 

confirma ainda pelos contratos que seguem anexos a defesa, sendo que 

eles foram legitimamente assinados pela Autora, mediante a apresentação 

dos documentos pessoais necessários, sendo então realizada a 

habilitação dos serviços, conforme se observa nos documentos. A 

Reclamada carreou aos autos DOCUMENTOS que comprovam a relação 

contratual entre as partes e Faturas, conforme ID Num. 11795088. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Com relação ao pedido de 

desistência formulado pela parte Autora, destaco que o pleito não merece 

acolhimento, tendo em vista que, conforme exposto alhures, os autos 

estão completos, contendo todos os documentos necessários para a 

apreciação da lide. Destaco, ainda, que o Enunciado nº. 90 estabelece que 

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. Assim, o pedido de desistência é 

relativo e, tendo indícios de lide temerária, cabe ao juiz afastar o pedido. 

Verifico dos autos que a documentação apresentada pela requerente se 

limitou a referido extrato de negativação, além de documentos pessoais, 

comprovante de residência, procuração, Ad Judicia e declaração de 

hipossuficiência. Já de outro tanto, a parte requerida anexou nos autos, 

contrato e faturas, o qual comprova a existência de relação contratual 

entre as partes, referente a contratação de serviços de telefonia. 

Referidos documentos se traduzem em provas a socorrer as alegações 

trazidas pela requerida, comprovando assim a existência de relação 

contratual, validando e amparando o débito apontado na restrição 

creditícia em apreço, tombando a alegação de qualquer inexistência de 

dívida, além do que o autor não trouxe qualquer contraprova hábil a 

contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. Acerca do ônus da 

prova descreve o Novo Código de Processual Civil em seu art. 373 que: 

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo 

do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir que apenas a 

parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo 

legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe 

aos autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT - Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Por último, no caso em 

debate, denota-se que a parte autora tenta se eximir de suas obrigações e 

tenta induzir em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Novo Código 

de Processo Civil. Isso porque veicula demanda temerária, buscando 

ludibriar o Juízo e valer-se da defesa por vezes precária de empresas que 

litigam “em massa” para obter enriquecimento sem causa, utilizando-se do 

processo como meio de buscar lucro fácil, em postura reprovável que 

prejudica o funcionamento do já abarrotado sistema jurisdicional e gera 

despesas à parte ré com graves repercussões econômicas. Com esta 

conduta incide na previsão do art. 80 incisos II, III e V do Código de 

P r o c e s s o  C i v i l .  E i s  o  e n t e n d i m e n t o  j u r i s p r u d e n c i a l : 

APELAÇÃOCIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013); Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares argüidas e pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais. OPINO PELA CONDENAÇÃO da 

autora à pena de litigância de má-fé no valor de 5% do valor da causa, a 

ser revertida em favor da ré, na forma do artigo 80, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, OPINO PELA 

CONDENAÇÃO da autora na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, do Novo 

Código de Processo Civil. OPINO PELO INDEFERIMENTO do pedido de 

justiça gratuita, pois, não há nos autos qualquer elemento que justifique a 

concessão deste benefício, o qual, diga-se, deve ser exceção e não 

regra. 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 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. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002846-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE SOUZA PACHORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1002846-79.2017.8.11.0006 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 DÉBITOS C /C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 

INCIDENTAL proposta por FABIANA DE SOUZA PACHORI em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que ao tentar comprar em um 

estabelecimento comercial foi informada que a Requerida havia inserido 

seu nome no cadastro restritivo de crédito, por um débito no valor de R$ 

169,67 (cento e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos). 

Entretanto, alega não possuir débito com a Requerida, razão pela qual a 

inscrição é indevida. 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. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 
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DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. 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 tela sistêmica 

informando histórico de pagamento realizado pela parte autora por vários 

meses, 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 pela parte 

autora, uma vez colacionado áudio de gravação em que a Autora aceita a 

proposta de plano ofertado, fornecendo seus dados pessoais ao 

interlocutor. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Dessa 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do autor 

junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva 

inadimplência, não havendo necessidade de realização de perícia 

grafotécnica. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENEILSON DE CAMPOS JUSTINIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001832-60.2017.8.11.0006 REQUERENTE: GENEILSON DE CAMPOS 

JUSTINIANO REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. Vistos. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 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. Passo ao exame do mérito. Pleiteia a parte autora, 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em razão da inserção de 

seu nome em órgão de restrição de crédito realizada pela ré, 

argumentando que desconhece o débito e que não contraiu dívida que 

justifique a negativação de seu nome. A ré, por sua vez, alega que o 

Autor solicitou a adesão ao Cartão Club+, o qual foi utilizado para 

aquisição de produtos junto a Reclamada, como contratou os Seguros 

PROTEÇÃO DA SORTE e CARTÃO MAIS PROTEGIDO (ID Num. 8152680), 

nos valores respectivos de R$. 3,99 e R$.2,00, para débito na fatura do 

Cartão Club+, afirma ainda que o Autor efetuou compras e alguns 

pagamentos, alega que inexiste danos morais, requer a condenação do 

Autor em litigância de ma fé e faz pedido contraposto. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados verifico que a ré se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia e comprovou que o débito 

que deu ensejo à anotação dos dados da autora nos órgãos de proteção 

ao crédito é proveniente de serviços de fato contratados, inexistindo, 

portanto, razão para declarar a inexistência de débito e condenar a ré por 

danos morais. Neste sentido: Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - autora que não se 

desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, 

inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de contrato de cartão 

de crédito assinado pela autora inadimplência caracterizada inscrição do 

nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes que é legítima 

ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida condenação em danos 

morais - sentença mantida recurso improvido. (TJ-SP - APL: 

1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo 

Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012). Por último, no caso em 

debate, denota-se que a parte autora tenta se eximir de suas obrigações e 

tenta induzir em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Novo Código 

de Processo Civil. Isso porque veicula demanda temerária, buscando 

ludibriar o Juízo e valer-se da defesa por vezes precária de empresas que 

litigam “em massa” para obter enriquecimento sem causa, utilizando-se do 

processo como meio de buscar lucro fácil, em postura reprovável que 

prejudica o funcionamento do já abarrotado sistema jurisdicional e gera 

despesas à parte ré com graves repercussões econômicas. Com esta 

conduta incide na previsão do art. 80 incisos II, III e V do Código de 

Processo Civil. Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 
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(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013); 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO 

DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO 

CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do 

autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos 

pedidos formulados pela parte autora, para: 1) CONDENAÇÃO do autor à 

pena de litigância de má-fé no valor de 5% do valor da causa, a ser 

revertida em favor da ré, na forma do artigo 80, do Código de Processo 

Civil. 2) Outrossim, em decorrência da má-fé, a CONDENAÇÃO do autor na 

forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, do Novo Código de Processo 

Civil. 3) JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar o 

Reclamante a pagar à parte Reclamada a quantia de R$ 531,82 

(Quinhentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos) corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da 

obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, do 

Código Civil). Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. CUMPRA-SE. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) 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. 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 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001320-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS MOREIRA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE O ENDEREÇO DO POLO PASSIVO CONSTANTE NOS 

AUTOS CONSTA COMO “MUDOU-SE” EM INÚMERAS 

CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS, ASSIM INTIMO O RECLAMANTE 

PARA ATUALIZAR ENDEREÇO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE 

CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001737-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON APARECIDO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001737-30.2017.8.11.0006 REQUERENTE: GLEISON APARECIDO 

MORAES REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO alegando a parte reclamante 

que teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de 

proteção ao crédito por débito ao qual alega desconhecer sua origem, a 

ponto de justificar a restrição no importe de R$150,59 (cento e cinquenta 

reais e cinquenta e nove centavos), com data de inclusão em 09/04/2015. 

Ao final o requerente pugnou pelo provimento de declaração de 

inexistência da restrição objeto desta demanda, bem como pela 

condenação da Requerida a reparação por danos morais. É a suma do 

essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença, 

portanto não comporta o pedido de desistência formulado no ID nº. 

8117794. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. . 2. Ante a ausência de 

preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção de provas 

outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a 

decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC. Além do mais, a 

questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos 

autos pela documentação juntada. 3. No mérito a pretensão merece Juízo 

de Improcedência. Não há dúvida acerca da existência da restrição do 

nome do requerente junto ao órgão de proteção ao crédito, porquanto tal 

situação vem assentada pelo extrato de restrição juntado na exordial, 

indicando a existência de débito do autor em favor da requerida. Verifico 

ainda dos autos que a documentação apresentada pelo requerente se 

limitou a referido extrato de restrição, além de fotocópia de documentos 

pessoais e comprovante de residência. Já de outro tanto, a parte 

requerida trouxe o extrato da compra em nome do autor, sendo que 

apresenta assinatura semelhante à disposta nos documentos pessoais da 

requerente que diga-se foi o mesmo apresentado quando da contratação 

do serviço. Bem como apresentou ainda a justificativa da negativação do 

nome do autor que se deu pelo motivo de juntar várias faturas e nenhuma 

foi quitada, ensejando a cobrança de juros e encargos que foram se 

acumulando mês a mês na medida em que o débito não era quitado pelo 

Reclamante, culminando com a inclusão de seu nome no rol de 

inadimplente do SCPC. Referidos documentos se traduzem em provas a 

socorrer as alegações trazidas pela requerida, apresentando todos os 

dados pertinentes, além do que a autora apenas vez meras alegações não 

impugnou as faturas, assim não trouxe qualquer contraprova hábil a 

contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. Ora, a parte autora 

deveria, quando da impugnação trazer aos autos comprovação do que ali 

alegou fato que inexistiu. Acerca do ônus da prova descreve o Novo 

Estatuto Processual Civil de 2015 em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Vale referir que apenas a parte demandada deu 

cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao 

rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do 

pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só à certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido 

colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. 

ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débitos 

pendentes de quitação. Assim, a empresa requerida comprova que houve 

a contratação do debito que originou a negativação, não existindo assim 

qualquer falha na prestação dos serviços. Dessa forma restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, 
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a parte autora contratou os serviços, inclusive fez compras com o cartão 

da reclamada, sendo a cobrança devida. 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. Diante desse quadro fático a reclamante sequer 

manifestou em relação ao contrato juntado pela reclamada. A conduta do 

reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. O reclamante procurou 

o Poder Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. Tendo 

em vista, que na inicial a reclamante alega desconhecer o débito efetivado 

com a reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo 

de enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo 

é fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do 

instrumento estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se 

de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a 

defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou 

ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório 

e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio 

Carlos Marcato, p. 84/85). A quebra do dever processual pelo reclamante 

ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro 

constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo 

que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e 

tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil de 2015, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por GLEISON APARECIDO 

MORAES em desfavor da CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela condenação do 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor 

atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das custas 

processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da 

Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003879-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAILAN TIAGO DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO SERVICO DE COBRANCA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES OAB - PR0029409A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1003879-07.2017.8.11.0006 REQUERENTE: RAILAN TIAGO DA SILVA 

ALMEIDA REQUERIDO: NEGRESCO SERVIÇO DE COBRANÇA LTDA. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 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. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação nos Id. 9896207 e Id. 9896530 e o 

Requerente impugnou no Id. 10025348. Nos Id. 9896207; Id. 9896530 e no 

Id. 10025348 foram arguidos a preliminar de Incompetência, da qual passo 

a decidir: As partes suscitaram preliminar de incompetência em razão da 

necessidade de perícia grafotécnica, prova está incompatível com o rito do 

juizado especial. Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível 

verificar a semelhança das assinaturas, sendo desnecessário perícia 

aprofundada. Todavia, não merece guarida tal assertiva tendo em vista 

que as provas contidas nos autos são suficientes para a formação de 

convencimento do juízo, portanto rejeito a alegação de incompetência do 

Juizado Especial para processar e julgar o feito. Passo ao julgamento do 

Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. 

Indenização por danos morais, ajuizada por Railan Tiago da Silva Almeida 

em face de Negresco Serviço de Cobrança Ltda., devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF 

indevidamente negativados no valor de R$ 386,94 – contrato nº. 

0033032254 nos órgãos de restrição ao crédito em 07.01.2016, por 

suposto débito existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 

8242221 o extrato do SCPC – Boa Vista/Administradora do SCPC, emitido 

através do site http://rainhaconsultoria.org./BoaVista/consulta.php?

pagina=SCPC&con..., datado de 21.06.2017. Sustenta na exordial, que 

desconhece o débito e que nunca manteve relação jurídica com a 

Requerida, e que está negativação está lhe causando transtornos, pois 

não pode efetivar compras no crediário, e ao final pleiteia pela 

procedência da ação. Realizada no Id. 9921269 em 18.09.2017, a 

audiência de conciliação, a parte Requerida propôs acordo para que o 

Requerente pague o valor de R$ 328,90 divididos em 3 parcelas de R$ 

120,00, com a primeira parcela em 10.10.2017 e as demais no dia 10 dos 

respectivos meses, entretanto restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Por sua vez, na contestação apresentada nos Ids. 

9896207 e 9896530 a Requerida, em sede de preliminar contestou pela 

necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista a semelhanças entre 

as assinaturas, e no mérito pelo exercício regular do direito, tendo em vista 

a existência contratual entre as partes mediante o contrato Termo de 

Adesão ao Contrato de Financiamento Direto ao Consumidor (Id. 9896571) 

e demais documentos juntados nos Ids. 9896583 e 9896590, contesta 

ainda que diante da contratação a parte apresentou a CNH e holerite, 

conforme consta a cópia juntada no Id. 9896596, contestou mais pela 

litigância de má-fé, tendo em vista que a parte alterou a verdade dos fatos, 

e ainda contesta pelo pedido contraposto para que a parte seja compelida 

ao pagamento do valor de R$ 328,90, e ao final contesta pela 

improcedência da ação. Na impugnação apresentada no Id. 10025348, a 

parte Requerente impugnou a contestação em sua totalidade, e ainda 

pleiteou em preliminar pela incompetência do juizado especial pelo fato de 

que não consta na proposta de Adesão o número de contrato, e no mérito, 

impugna que o Requerente não negou a existência do contrato e sim 

desconhece o débito existente, e ao final pleiteia pelo julgamento 

antecipado da lide e pela procedência da ação. Pois muito bem, 

examinando o conjunto probatório, verifica-se que a assinatura aposta 

nos documentos apresentados pela Requerida no Id. 9896571, guardam 

grafia semelhante com aquela anexada ao Id. 8242223 e no termo de 

audiência realizada em 18.09.2017 – Id. 9921269, no mais a CNH juntada 

pela própria parte Requerente ao Id. 8242219 trata-se da mesma juntada 

no Id. 9896596, pela Requerida. Todavia, não há nos autos notícia de furto 

e ou perda dos documentos cíveis do Requerente, tão pouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram 

aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Portanto, não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou 

ação com a intenção de não cumprir com suas obrigações e 

enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte Requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c.c. Indenização por danos morais com pedido de 

tutela antecipada. Deste modo, 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. Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, opino 

pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do 

art. 487, inciso I, do NCPC, e na forma e fundamentação supra, opino pela 

condenação da parte Requerente a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Requerida, na forma do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno na forma do artigo 55 da 
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Lei n. 9.099/95, o Requerente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, verba que será paga em benefício 

dos Procuradores da Requerida. Por outro lado, opino pelo JULGAMENTO 

PROCEDENTE DO PEDIDO CONTRAPOSTO, bem como opino pela 

condenação da parte Requerente ao pagamento do valor de R$ 328,90, 

valor este que será acrescido de juros de mora de 1% e correção 

monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência Após o trânsito 

em julgado, a parte Requerente deverá ser intimada, através de seu 

advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, caput, §1º, do NCPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) e de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Togado(a). Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003880-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAILAN TIAGO DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/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 SENTENÇA Número do Processo: 

1003880-89.2017.8.11.0006 REQUERENTE: RAILAN TIAGO DA SILVA 

ALMEIDA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, 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. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

nos Id. 9915878 e Id. 9915900 e o Requerente impugnou no Id. 10025355. 

No Id. 10025355 foi arguido a preliminar de Incompetência, da qual passo a 

decidir: A parte Requerente suscita preliminar de incompetência em razão 

da necessidade de perícia grafotécnica, prova está incompatível com o rito 

do juizado especial. Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível 

verificar a semelhança das assinaturas, sendo desnecessário perícia 

aprofundada. Todavia, não merece guarida tal assertiva tendo em vista 

que as provas contidas nos autos são suficientes para a formação de 

convencimento do juízo, portanto rejeito a alegação de incompetência do 

Juizado Especial para processar e julgar o feito. Passo ao julgamento do 

Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. 

Indenização por danos morais, ajuizada por Railan Tiago da Silva Almeida 

em face de OMNI Financeira S.A., devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF indevidamente 

negativados no valor de R$ 1.227,98 – contrato nº. 1.01630.0046086.15 

nos órgãos de restrição ao crédito em 21.07.2016, por suposto débito 

existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 824227 o extrato do 

SCPC – Boa Vista/Administradora do SCPC, emitido através do site 

http://rainhaconsultoria.org./BoaVista/consulta.php?pagina=SCPC&con..., 

datado de 21.06.2017. Sustenta na exordial, que desconhece o débito e 

que nunca manteve relação jurídica com a Requerida, e que está 

negativação está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar 

compras no crediário, e ao final pleiteia pela procedência da ação. 

Realizada no Id. 9949578 em 19.09.2017, a audiência de conciliação, 

entretanto restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Por sua 

vez, na contestação apresentada nos Ids. 9915878 e 9915900 a 

Requerida, contestou pelo exercício regular do direito, tendo em vista a 

existência contratual entre as partes mediante a Cédula de Crédito 

Bancário nº. 1.01630.0046086.15 (Id. 9916046) e demais documentos 

juntados no Id. 9916046, contesta ainda que diante da contratação a parte 

apresentou a CNH, conforme consta a cópia juntada no Id. 9916076, 

contestou mais pela litigância de má-fé, tendo em vista que a parte alterou 

a verdade dos fatos, e ainda pela incidência da súmula 385 do STJ, pelo 

fato da parte ser devedor contumaz, e ao final contesta pela 

improcedência da ação. Na impugnação apresentada no Id. 10025355 a 

parte Requerente impugnou a contestação em sua totalidade, e ainda 

pleiteou em preliminar pela incompetência do juizado especial pelo fato de 

que não consta na proposta de Adesão o número de contrato, e no mérito, 

impugna que o Requerente não negou a existência do contrato e sim 

desconhece o débito existente, e ao final pleiteia pelo julgamento 

antecipado da lide e pela procedência da ação. Pois muito bem, 

examinando o conjunto probatório, verifica-se que a assinatura aposta 

nos documentos apresentados pela Requerida no Id. 9916046, guardam 

grafia semelhante com aquela anexada ao Id. 8242229 e no termo de 

audiência realizada em 19.09.2017 – Id. 9949578, no mais a CNH juntada 

pela própria parte Requerente ao Id. 8242225 trata-se da mesma juntada 

no Id. 9916076, pela Requerida. Todavia, não há nos autos notícia de furto 

e ou perda dos documentos cíveis do Requerente, tão pouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram 

aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Portanto, não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou 

ação com a intenção de não cumprir com suas obrigações e 

enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte Requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c.c. Indenização por danos morais com pedido de 

tutela antecipada. Deste modo, 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. Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, opino 

pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do 

art. 487, inciso I, do NCPC, e na forma e fundamentação supra, opino pela 

condenação da parte Requerente a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Requerida, na forma do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95, o Requerente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, verba que será paga em benefício 

dos Procuradores da Requerida. Após o trânsito em julgado, a parte 

Requerente deverá ser intimada, através de seu advogado, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) 

Togado(a). Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001390-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DANTAS SOUZA OAB - MT0016143A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 23/08/2018 Hora: 16:30 (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: 1001878-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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JANICE ALMEIDA CANDIA (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 da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 18/09/2018 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: 1004273-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONI ELSON AIRES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1004273-14.2017.8.11.0006 REQUERENTE: RONI ELSON AIRES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, 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. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

no Id. 10397483 e o Requerente impugnou no Id. 10663004. No Id. 

10397483 foi arguido a preliminar de Incompetência, da qual passo a 

decidir: A Requerida suscita preliminar de incompetência em razão da 

necessidade de perícia grafotécnica, prova está incompatível com o rito do 

juizado especial. Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível 

verificar a semelhança das assinaturas, sendo desnecessário perícia 

aprofundada. Todavia, não merece guarida tal assertiva tendo em vista 

que as provas contidas nos autos são suficientes para a formação de 

convencimento do juízo, portanto rejeito a alegação de incompetência do 

Juizado Especial para processar e julgar o feito. Passo ao julgamento do 

Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Reparação por danos com pedido de liminar, ajuizada por Roni Elson Aires 

dos Santos em face de Banco Itaucard S.A., devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF indevidamente 

negativados no valor de R$ 445,00 nos órgãos de restrição ao crédito, por 

suposto débito existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 

8823941 o extrato do SCPC, emitido através de informações confidenciais, 

datado de 06.07.2017. Sustenta na exordial, que desconhece o débito e 

que nunca manteve relação jurídica com a Requerida, e que está 

negativação está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar 

compras no crediário, e ao final pleiteia pela procedência da ação. 

Realizada no Id. 10395909 em 18.10.2017, a audiência de conciliação, a 

qual restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Por sua vez, 

na contestação apresentada nos Id. 1037483 a Requerida, em sede de 

preliminar contestou pela necessidade de perícia grafotécnica, e no mérito 

em suma contestou pelo exercício regular do direito, tendo em vista a 

existência contratual entre as partes mediante o contrato de 

Financiamento/Empréstimo Pessoal (Id. 10397494) e Operação 110 – 

Contrato nº. 53745600 – Id. 10397519, contestou mais pela litigância de 

má-fé, tendo em vista que a parte alterou a verdade dos fatos, e pela 

incidência da súmula 385 do STJ, e ao final contesta pela improcedência 

da ação. Na impugnação apresentada no Id. 10663004, a parte 

Requerente impugnou a contestação em sua totalidade, pelo fato que o 

Requerente não negou a existência do contrato e sim desconhece o débito 

existente, impugnou ainda o contrato anexado aos autos, bem como que a 

parte não trouxe nenhum documento para provar a existência do débito no 

valor de R$ 445,00, tendo em vista que no contrato apresentado o valor 

das parcelas é de R$ 215,46, e ao final pleiteia pelo julgamento antecipado 

da lide e pela procedência da ação. Pois muito bem, examinando o 

conjunto probatório, verifica-se que a assinatura aposta nos documentos 

apresentados pela Requerida no Id. 10397494, guardam grafia semelhante 

com aquela anexada ao Id. 8823941, neste caso provando a existência 

contratual entre as partes e consequentemente a restrição. Todavia, não 

há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

Requerente, tão pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Portanto, não resta dúvida de que a parte autora 

contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

parte Requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação 

Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Indenização por danos morais 

com pedido de tutela antecipada. Deste modo, 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. Posto isto, e por tudo mais que dos autos 

consta, opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, 

nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e na forma e fundamentação 

supra, opino pela condenação da parte Requerente a pena de litigância de 

má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Requerida, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95, o Requerente ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, verba que será paga em 

benefício dos Procuradores da Requerida. Após o trânsito em julgado, a 

parte Requerente deverá ser intimada, através de seu advogado, para 

cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do 

NCPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de 

multa no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao(a) Meritíssimo(a) 

Juiz(a) Togado(a). Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006095-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO SEONACA NEVES (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)

 

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: 18/09/2018 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: 1006266-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 
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audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 18/09/2018 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: 1005562-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 18/09/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010910-95.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA CRUZ LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA OAB - MT0018834A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GABRIEL DE MELO ZACCARO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MANOEL DA SILVA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010910-95.2013.8.11.0006; Valor causa: R$ 12.069,43; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[RESPONSABILIDADE 

CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: MARCIO DA CRUZ LEITE Parte Ré: EXECUTADO: 

LUCAS GABRIEL DE MELO ZACCARO PROJETO DE SENTENÇA DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Visto etc... Cuida-se de embargos de 

declaração em que a parte embargante, requer o aclaramento da sentença 

quanto a omissão e/ou contradição do pedido realizado em ID 8813215 

feito nos autos pelo autor, requerendo através dos meios legais e formas 

para o recebimento da referida execução, na qual não foi analisado por 

Vossa Excelência. Conheço do recurso porquanto tempestivamente 

interposto, conforme certidão Num. 11999839. A parte embargante alega 

que, no dia 12 de julho de 2017 teve uma manifestação nesses autos 

requerendo o bloqueio de bens do executado no Sistema on line de 

Restrição Judicial de Veículos (RENAJUD), ID 8813215, que não foi 

apreciado pelo Juízo, por esse motivo requer que seja modificada a 

sentença de extinção. Ocorre que, em analise aos autos não constam nos 

andamentos da petição supostamente protocolada no dia 12 de julho de 

2017. Ademais, constam nos autos ID Num. 9109686 que a parte Autora 

foi devidamente intimada para manifestar acerca da resposta negativa do 

BACEN, porém conforme certificado nos autos, não se manifestou em 

tempo hábil, motivo pelo qual o processo foi extinto sem resolução do 

mérito. Os Embargos de Declaração são ferramenta processual idônea 

para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a 

finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o 

art. 48 da Lei n. 9.099/95: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício 

Neste contexto, observa-se que o pedido da parte embargante consiste 

em rediscutir o mérito da demanda, ou melhor, pretende modificar/anular a 

sentença, o que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já 

que, na verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual 

vício. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA 

CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. 

MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente 

controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do 

STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos 

contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os 

pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo 

do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida 

pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via 

recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez 

buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente 

protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a 

incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. 

Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o 

valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 15/12/2016, DJe 01/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS 

ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis 

quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. 

No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas 

mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos 

EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) Desta forma, como a 

pretensão é de reapreciação da matéria decidida e não de 

aperfeiçoamento do julgado, a sentença embargada deve permanecer 

inalterada, posto isso, OPINO pelo não acolhimento dos presentes 

embargos de declaração. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) 

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. 

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: 8011908-92.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de ação 

movida por Valdirene de Oliveira Silva em desfavor de Vivo S.A. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou 

transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a comprovar que 

encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. 

Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005489-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA SOBRINHO (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)

 

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 
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Data: 18/09/2018 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: 1007244-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DA SILVA CUIABANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007244-69.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

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

ADRIANE DA SILVA CUIABANO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O 

autor, 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. Ante o 

exposto, 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. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 19 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005600-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIVANE BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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: 18/09/2018 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: 8011907-10.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de ação 

movida por Valdirene de Oliveira Silva em desfavor de Vivo S.A. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou 

transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a comprovar que 

encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. 

Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006725-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI JERONIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (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: 18/09/2018 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: 1005372-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SENABIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005372-19.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

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

MARCOS SENABIO DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 

S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 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. Ante o exposto, 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. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de abril de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012123-68.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA CRUZ (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 
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(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de ação 

movida por Paulo Roberto da Cruz em desfavor de Vivo S.A. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou 

transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a comprovar que 

encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. 

Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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: 18/09/2018 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: 1004107-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

HELIO RIBEIRO DE ABREU OAB - 496.176.301-25 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 5 DIAS, 

JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ATUALIZADO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001882-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODINO BRITO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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: 18/09/2018 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: 1001883-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODINO BRITO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 18/09/2018 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: 1002384-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER AUGUSTO MUINARSKI HARTHCOPF (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 CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1002384-25.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

FAGNER AUGUSTO MUINARSKI HARTHCOPF REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 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. Preliminar. Valor da causa. Toda petição inicial, inclusive 

aquelas distribuídos sob o rito dos Juizados Especiais, deve indicar 

precisamente o valor da causa (art. 14, § 1º, inciso III, e 319, incios V, do 

CPC), o qual deve apresentar o valor econômico da pretensão formulada 

de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 292 do CPC. Neste 

sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DELIBERAÇÕES 

ASSEMBLEARES. NULIDADE. DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. 

VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. VALOR DA 

CAUSA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. 

RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. (...) 3. O valor da causa deve equivaler ao conteúdo econômico a 

ser obtido na demanda, ainda que a pretensão envolva conteúdo 

meramente declaratório. Precedentes. 4. Acolher a tese acerca da 

inexistência do proveito econômico ou da razoabilidade do valor atribuído à 

causa encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, por 

demandar o reexame das circunstâncias fáticas da causa. 5. Agravo 

interno não provido. (STJ AgInt no AREsp 1062493/SP, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 28/09/2017) Assim sendo, nas ações em que se busca a 

declaração da inexistência de débito, o valor da causa corresponderá ao 

valor da dívida. No caso em análise, nota-se que a parte promovente 

postula a declaração de inexistência da dívida negativada no valor de R$ 

153.20 (Cento e cinqüenta e três reais e vinte centavos) e sugeriu a 

indenização por danos morais no valor de 40 salários mínimos, mas atribui 

ao valor da causa à quantia de 153.20. Portanto, não coincidindo o valor 

da causa com a pretensão econômica deduzida na inicial, nos termos do 

artigo 292, § 3º, do CPC, o valor da causa deve ser retificado para a 

quantia de R$ 38.160,00(trinta e oito mil e cento e sessenta reais). Passo 

ao exame do mérito. Pleiteia a parte Reclamante declaração de inexistência 

de debito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, o mesmo 

esclarece que não reconhece a divida em questão, uma vez que sempre 

cumpriu com suas obrigações. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrada a negativação do nome da parte Reclamante pelo Banco 

Reclamado, constando o débito no valor de R$ 153.20 (Cento e cinquenta 

e três reais e vinte centavos), Data da Inclusão: 02/04/2015, CONTRATO: 

0202280811. Na data de 04 de Julho de 2017, foi realizada audiência de 

conciliação, estando presente todas as partes, a qual resultou infrutífera, 

conforme ID.Num. 8713308. A parte Reclamada contesta, alegando que 

localizou em nome do Autor o contrato nº 0202280811, vinculado à linha 

de telefone móvel nº (65) 9.9984-0809, habilitada em 18/12/2013 no Plano 

SMART 60 SMSLIVRE + DDD TIT, o qual passou a gerar faturas mensais e 

o cadastro do Autor no sistema interno da Ré, por fim requer a 
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improcedência dos pedidos e fez pedido contraposto. A parte reclamada 

apresentou Contrato, que comprovam os dados da Linha, histórico de 

chamadas e documento pessoal do Autor, conforme ID Num. 8771069. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados verifico que a ré 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia e comprovou que o 

débito que deu ensejo à anotação dos dados do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito éproveniente de serviços de fato contratados, 

inexistindo, portanto, razão para declarar a inexistência de débito e 

condenar a ré por danos morais. Neste sentido: Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - 

autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do 

seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de 

contrato de cartão de crédito assinado pela autora inadimplência 

caracterizada inscrição do nome dos devedores nos cadastros de 

inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida 

condenação em danos morais - sentença mantida recurso improvido. 

(TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, 

Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012). Por último, no 

caso em debate, denota-se que a parte autora tenta se eximir de suas 

obrigações e tenta induzir em erro este juízo alterando a verdade dos 

fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do 

Novo Código de Processo Civil. Isso porque veicula demanda temerária, 

buscando ludibriar o Juízo e valer-se da defesa por vezes precária de 

empresas que litigam “em massa” para obter enriquecimento sem causa, 

utilizando-se do processo como meio de buscar lucro fácil, em postura 

reprovável que prejudica o funcionamento do já abarrotado sistema 

jurisdicional e gera despesas à parte ré com graves repercussões 

econômicas. Com esta conduta incide na previsão do art. 80 incisos II, III e 

V do Código de Processo Civil. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELO 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos formulados pela parte autora, 

para: 1) CONDENAÇÃO do autor à pena de litigância de má-fé no valor de 

5% do valor da causa, a ser revertida em favor da ré, na forma do artigo 

80, do Código de Processo Civil. 2) Outrossim, em decorrência da má-fé, 

para a CONDENAÇÃO do autor na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 10% 

do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, do Novo 

Código de Processo Civil. 3)Julgo improcedente o pedido contraposto nos 

termos do artigo 8º da Lei 9099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

CUMPRA-SE. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) 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. 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 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. J

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005496-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 18/09/2018 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: 1006723-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDER ANDERSON ANDRADE GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 18/09/2018 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: 1002415-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1002415-45.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

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

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: JOAO PEDRO RIBEIRO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 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. Passo ao exame do mérito. Pleiteia a parte Reclamante 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA, ao argumento que seu 

nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

decorrente de suposta fraude, pois afirma que não entabulou o negócio 

jurídico. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação 

do nome da parte Reclamante pela Reclamada, constando o débito no 

valor de R$ 104,03 (cento e quatro reais e três centavos). Na data de 16 

de Outubro de 2017, foi realizada audiência de conciliação, estando 

presente todas as partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID.Num. 

10314398. A parte Reclamada contesta, alegando que ocorreu a regular 

contratação dos serviços pela parte autora, o que se confirma ainda pelos 

contratos que segue anexo, sendo que ele foi legitimamente assinado pelo 

Autor, mediante a apresentação dos documentos pessoais necessários, 
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sendo então realizada a habilitação dos serviços. A parte reclamada 

apresentou Termo de Adesão a Produtos e Serviços, devidamente 

assinado, relatório de chamadas e documento pessoal do Autor, conforme 

ID Num. 9115239. A Reclamante apresentou impugnação à contestação, 

reiterando os pedidos iniciais. Analisado o processo e os documentos a 

ele acostados verifico que a reclamada se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe cabia e comprovou que o débito que deu ensejo à 

anotação dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito é 

proveniente de serviços de fato contratados, inexistindo, portanto, razão 

para declarar a inexistência de débito e condenar o réu por danos morais. 

Neste sentido: Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. 

indenização por danos morais - autora que não se desincumbiu do ônus 

da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) 

juntada aos autos pelo banco réu de contrato de cartão de crédito 

assinado pela autora inadimplência caracterizada inscrição do nome dos 

devedores nos cadastros de inadimplentes que é legítima ausência de ato 

ilícito a ensejar a pretendida condenação em danos morais - sentença 

mantida recurso improvido. (TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 

0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/11/2012). Por último, no caso em debate, denota-se que a 

parte autora tenta se eximir de suas obrigações e tenta induzir em erro 

este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância 

de má-fé prevista no artigo 80 do Novo Código de Processo Civil. Isso 

porque veicula demanda temerária, buscando ludibriar o Juízo e valer-se 

da defesa por vezes precária de empresas que litigam “em massa” para 

obter enriquecimento sem causa, utilizando-se do processo como meio de 

buscar lucro fácil, em postura reprovável que prejudica o funcionamento 

do já abarrotado sistema jurisdicional e gera despesas à parte ré com 

graves repercussões econômicas. Com esta conduta incide na previsão 

do art. 80 incisos II, III e V do Código de Processo Civil. Eis o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELO 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos formulados pela parte autora e 

para: 1) CONDENAÇÃO do autor à pena de litigância de má-fé no valor de 

5% do valor da causa, a ser revertida em favor da ré, na forma do artigo 

80, do Código de Processo Civil. 2) Outrossim, em decorrência da má-fé, 

para a CONDENAÇÃO da autora na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 10% 

do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, do Novo 

Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. CUMPRA-SE. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) 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. 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 Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004274-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1004274-96.2017.8.11.0006 REQUERENTE: AURELIO FLORES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 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. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação no Id. 10492454 e o 

Requerente impugnou no Id. 10521793. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação Declaração de Inexistência de Débito c.c. Reparação por danos com 

pedido de liminar ajuizada por Aurélio Flores em face de Vivo S.A., 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu 

nome e CPF indevidamente negativados no valor de R$ 121,92 nos órgãos 

de restrição ao crédito por suposto débito existente perante a Requerida, 

conforme junta no Id. 8824109 o extrato do Serasa Experian, emitido 

através de informações confidenciais - Crednet, datado de 18.07.2017. 

Sustenta na exordial, que desconhece o débito e que nunca manteve 

relação jurídica com a Requerida, e que está negativação está lhe 

causando transtornos, pois não pode efetivar compras no crediário, e ao 

final pleiteia pela procedência da ação. Realizada no Id. 10414809 em 

23.10.2017 a audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa 

de acordo entre as partes. Por sua vez, na contestação apresentada no 

Id. 10492454 a Requerida, em sede de preliminar contestou pela ausência 

de interesse de agir; da juntada do comprovante de negativação no 

original expedida por órgãos de proteção ao crédito, e no mérito, em suma 

contestou pelo exercício regular do direito, tendo em vista que a parte 

Requerente é titular da linha 65 99941-1845, a qual foi habilitada em 

24.11.2014 e cancelada por inadimplência desde 23.02.2017, conforme 

comprova a existência contratual entre as partes mediante o contrato 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP (Id. 10492498) e 

Contrato de Permanência por Benefício, datado de 24.11.2014 (Id. 

10492498), dos quais constam assinatura, contesta ainda que diante da 

contratação a parte apresentou a CNH, cuja cópia anexa ao Id. 10492498, 

e ainda para comprovar a contratação anexou no contexto da 

contestação print de telas sistêmicas, bem como juntou no Id. 10492536 

Faturas relativas a linha telefônica nº. 65 99941-1845, com vencimentos 

nos meses de outubro; novembro; dezembro de 2016 e Relatório de 

Chamadas originadas/recebidas completadas – Ref. 17054/2017—12 

referente a linha telefônica nº. 65 99941-1845 período de 24.11.2014 a 

23.02.2017 (Id. 10492567), demonstrando a utilização dos serviços da 

Requerida. Na contestação ainda, pleiteou pela litigância de má-fé, tendo 

em vista que a parte alterou a verdade dos fatos, e ainda fez pedido 

contraposto para que a parte seja compelida ao pagamento do valor de R$ 

121,92 referente a restrição, e ao final contestou pela improcedência da 

ação. Na impugnação apresentada no Id. 10521793, a parte Requerente 

impugnou a contestação em sua totalidade, e ainda impugnou as faturas 

apresentadas em razão de não especificar o valor correto do débito, e ao 

final ratifica os termos da exordial e pleiteia pela procedência da ação. 

Pois muito bem, examinando o conjunto probatório, verifica-se que a 

assinatura aposta nos documentos apresentados pela Requerida no Id. 

10492454, guardam grafia semelhante com aquela anexada ao Id. 

8824109, no mais a CNH juntada pela própria parte Requerente ao Id. 

8824109 trata-se da mesma juntada no Id. 10492498, pela Requerida. 

Todavia, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do Requerente, tão pouco registro de ocorrência nesse sentido, 
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afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Portanto, não resta dúvida de que a parte autora 

contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

parte Requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação 

Declaração de Inexistência de Débito c.c. Reparação por danos com 

pedido de liminar. Deste modo, 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. Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, opino 

pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos da exordial, nos termos 

do art. 487, inciso I, do NCPC, e na forma e fundamentação supra, opino 

pela condenação da parte Requerente a pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Requerida, na forma do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95, o Requerente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, verba que será paga em benefício 

dos Procuradores da Requerida. Por outro lado, opino pelo JULGAMENTO 

PROCEDENTE DO PEDIDO CONTRAPOSTO, bem como opino pela 

condenação da parte Requerente ao pagamento do valor de R$ 121,92, 

valor este que será acrescido de juros de mora de 1% e correção 

monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência Após o trânsito 

em julgado, a parte Requerente deverá ser intimada, através de seu 

advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, caput, §1º, do NCPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) e de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o Projeto de 

Sentença ao(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Togado(a). Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001633-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA RIBEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (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 CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1001633-38.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

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

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ROSALINA RIBEIRO DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 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. 

Passo ao exame do mérito. Pleiteia a parte Reclamante AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA, ao argumento que seu nome 

foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, decorrente 

de suposta fraude, pois afirma que não entabulou o negócio jurídico. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da parte Reclamante pela Reclamada, constando o débito no valor de R$ 

793,03 (setecentos e noventa e três reais e três centavos). No ID Num. 

5052349, foi concedida a tutela, nos seguintes termos: “DEFIRO O PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA feito pela parte Requerente e determino a 

Requerida que providencie, imediatamente, a retirada do nome da 

Requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, referente 

ao contrato n 4514763976869010, débito no valor de R$793,03 

(setecentos e noventa e três reais e três centavos), até decisão ulterior, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), contados da intimação desta decisão.” Na data de 17 de 

Outubro de 2017, foi realizada audiência de conciliação, estando presente 

todas as partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID.Num. 10336206. A 

parte Reclamada contesta, alegando que a Reclamante é titular do cartão 

de crédito CARTÃO CRED MAIS BRADESCO sob o nº 

4514.7639.7686.9010, 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. A parte reclamada 

apresentou Proposta de Emissão de Cartão, devidamente assinada e 

faturas, conforme ID Num. 10357948. A Reclamante apresentou 

impugnação à contestação, reiterando os pedidos iniciais. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados verifico que o reclamado se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia e comprovou que o débito 

que deu ensejo à anotação dos dados da autora nos órgãos de proteção 

ao crédito é proveniente de serviços de fato contratados, inexistindo, 

portanto, razão para declarar a inexistência de débito e condenar o réu 

por danos morais. Neste sentido: Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - autora que não se 

desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, 

inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de contrato de cartão 

de crédito assinado pela autora inadimplência caracterizada inscrição do 

nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes que é legítima 

ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida condenação em danos 

morais - sentença mantida recurso improvido. (TJ-SP - APL: 

1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo 

Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012). Por último, no caso em 

debate, denota-se que a parte autora tenta se eximir de suas obrigações e 

tenta induzir em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Novo Código 

de Processo Civil. Isso porque veicula demanda temerária, buscando 

ludibriar o Juízo e valer-se da defesa por vezes precária de empresas que 

litigam “em massa” para obter enriquecimento sem causa, utilizando-se do 

processo como meio de buscar lucro fácil, em postura reprovável que 

prejudica o funcionamento do já abarrotado sistema jurisdicional e gera 

despesas à parte ré com graves repercussões econômicas. Com esta 

conduta incide na previsão do art. 80 incisos II, III e V do Código de 

Processo Civil. Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013); 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO 

DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO 

CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do 

autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos 

pedidos formulados pela parte autora e para: 1) CONDENAÇÃO da autora 

à pena de litigância de má-fé no valor de 5% do valor da causa, a ser 

revertida em favor da ré, na forma do artigo 80, do Código de Processo 

Civil. 2) Outrossim, em decorrência da má-fé, para a CONDENAÇÃO da 

autora na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao pagamento das custas 
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e honorários advocatícios que fixo em R$ 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, do Novo Código de Processo 

Civil. Por Pertinência, REVOGO a tutela deferida no evento Num. 5052349. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. CUMPRA-SE. À consideração do(a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) 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. 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 Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004281-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA GONCALINA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1004281-88.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

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

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ANGELA GONCALINA PAZ REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

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. Passo ao exame do mérito. Pleiteia a parte 

Reclamante AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, alega que a parte Requerente não possui nenhum 

débito legítimo com a parte Requerida, motivo pelo qual se fazem notório e 

inexorável que qualquer dívida imputada dever ser considerada inexistente 

e inexigível.. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte Reclamante pela Reclamada, constando o 

débito no valor de R$ 119,97 (cento e dezenove reais e noventa e sete 

centavos). Na data de 18 de Outubro de 2017, foi realizada audiência de 

conciliação, estando presente todas as partes, a qual resultou infrutífera, 

conforme ID.Num. 10394609. A parte Reclamada contesta, alegando que 

resta demonstrado a relação jurídica havida entre as partes, uma vez que 

a parte autora fora habilitada no plano controle solicitado e usufruiu, de 

forma continua e ininterrupta, dos serviços prestados pela empresa, ora 

Ré, conforme faz provar com as telas sistemas abaixo colacionadas bem 

como o relatório de chamadas – SPIC – o qual demonstra a utilização 

continua e ininterrupta dos serviços de telefonia móvel oferecidos pela 

parte ré à parte autora, por fim requer a improcedência dos pedidos 

iniciais e fez pedido contraposto. A parte reclamada apresentou, Relatório 

de chamadas, Termo de Adesão a Produtos e Serviços, devidamente 

assinados e cópia dos documentos pessoais da Autora, conforme ID Num. 

10389452. A Reclamante apresentou impugnação à contestação, 

reiterando os pedidos iniciais. Analisado o processo e os documentos a 

ele acostados verifico que a reclamada se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe cabia e comprovou que o débito que deu ensejo à 

anotação dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito é 

proveniente de serviços de fato contratados, inexistindo, portanto, razão 

para declarar a inexistência de débito e condenar o réu por danos morais. 

Neste sentido: Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. 

indenização por danos morais - autora que não se desincumbiu do ônus 

da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) 

juntada aos autos pelo banco réu de contrato de cartão de crédito 

assinado pela autora inadimplência caracterizada inscrição do nome dos 

devedores nos cadastros de inadimplentes que é legítima ausência de ato 

ilícito a ensejar a pretendida condenação em danos morais - sentença 

mantida recurso improvido. (TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 

0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/11/2012). Por último, no caso em debate, denota-se que a 

parte autora tenta se eximir de suas obrigações e tenta induzir em erro 

este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância 

de má-fé prevista no artigo 80 do Novo Código de Processo Civil. Isso 

porque veicula demanda temerária, buscando ludibriar o Juízo e valer-se 

da defesa por vezes precária de empresas que litigam “em massa” para 

obter enriquecimento sem causa, utilizando-se do processo como meio de 

buscar lucro fácil, em postura reprovável que prejudica o funcionamento 

do já abarrotado sistema jurisdicional e gera despesas à parte ré com 

graves repercussões econômicas. Com esta conduta incide na previsão 

do art. 80 incisos II, III e V do Código de Processo Civil. Eis o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELO 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos formulados pela parte autora e 

para: 1) CONDENAÇÃO da autora à pena de litigância de má-fé no valor de 

5% do valor da causa, a ser revertida em favor da ré, na forma do artigo 

80, do Código de Processo Civil. 2) Outrossim, em decorrência da má-fé, 

para a CONDENAÇÃO da autora na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 10% 

do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, do Novo 

Código de Processo Civil. 3) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto, nos termos do art. 8 Lei do Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. CUMPRA-SE. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) 

Juiz(a) 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. 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 Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006513-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 18/09/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 89 de 635



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001548-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA BRASILINA DA SILVA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1001548-52.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

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

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: GESSICA BRASILINA DA SILVA DE 

FREITAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 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. Passo ao exame do 

mérito. Pleiteia a parte Reclamante AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, alega que a 

Requerente em momento algum realizou nenhum negócio jurídico com a 

requerida, portanto, alega ser ilegal a inscrição do CPF da Requerente nos 

órgãos de proteções, uma vez que, jamais houve nenhum negócio jurídico 

entre ambos. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte Reclamante pela Reclamada, constando o 

débito no valor de R$ 164,81 (cento e sessenta e quatro reais e oitenta e 

um centavos). Na data de 18 de Outubro de 2017, foi realizada audiência 

de conciliação, estando presente todas as partes, a qual resultou 

infrutífera, conforme ID.Num. 10394750. A parte Reclamada contesta, 

alegando que ocorreu a regular contratação dos serviços pela parte 

autora, o que se confirma ainda pelos contratos que seguem anexos, 

sendo que eles foram legitimamente assinados por ela, mediante a 

apresentação dos documentos pessoais necessários, sendo então 

realizada a habilitação dos serviços, por fim requer a improcedência dos 

pedidos iniciais e fez pedido contraposto. A parte reclamada apresentou, 

Termo de Adesão a Produtos e Serviços, devidamente assinados e cópia 

dos documentos pessoais da Autora, conforme ID Num. 9116145. A 

Reclamante não apresentou impugnação à contestação. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados verifico que a reclamada se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia e comprovou que o débito 

que deu ensejo à anotação dos dados da autora nos órgãos de proteção 

ao crédito é proveniente de serviços de fato contratados, inexistindo, 

portanto, razão para declarar a inexistência de débito e condenar o réu 

por danos morais. Neste sentido: Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - autora que não se 

desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, 

inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de contrato de cartão 

de crédito assinado pela autora inadimplência caracterizada inscrição do 

nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes que é legítima 

ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida condenação em danos 

morais - sentença mantida recurso improvido. (TJ-SP - APL: 

1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo 

Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012). Por último, no caso em 

debate, denota-se que a parte autora tenta se eximir de suas obrigações e 

tenta induzir em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Novo Código 

de Processo Civil. Isso porque veicula demanda temerária, buscando 

ludibriar o Juízo e valer-se da defesa por vezes precária de empresas que 

litigam “em massa” para obter enriquecimento sem causa, utilizando-se do 

processo como meio de buscar lucro fácil, em postura reprovável que 

prejudica o funcionamento do já abarrotado sistema jurisdicional e gera 

despesas à parte ré com graves repercussões econômicas. Com esta 

conduta incide na previsão do art. 80 incisos II, III e V do Código de 

Processo Civil. Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013); 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO 

DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO 

CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do 

autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos 

pedidos formulados pela parte autora e para: 1) CONDENAÇÃO da autora 

à pena de litigância de má-fé no valor de 5% do valor da causa, a ser 

revertida em favor da ré, na forma do artigo 80, do Código de Processo 

Civil. 2) Outrossim, em decorrência da má-fé, para a CONDENAÇÃO da 

autora na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios que fixo em R$ 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, do Novo Código de Processo 

Civil. 3) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto nos termos do 

artigo 8º da Lei 9099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. CUMPRA-SE. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) 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. 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 Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006722-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA MARIANA PENA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(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: 18/09/2018 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: 1004432-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA MARTINS PIRES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 
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1004432-54.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ROSA 

MARIA MARTINS PIRES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Registro, 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. OPINO, por rejeitar a preliminar de ausência de interesse de 

agir argüida pela reclamada, posto que o interesse processual está 

presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de 

ação (e, conseqüentemente, instaurar o processo) para alcançar o 

resultado que pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando 

se o pedido será ou não julgado procedente. Rejeito também a preliminar 

de incompetência dos juizados por necessidade de perícia suscitada pelo 

Reclamante, tendo em vista que os documentos acostados ao processo 

são suficientes para o deslinde da ação. Pleiteia a parte Reclamante 

declaração de inexistência de debito e indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, pois não tem nenhuma pendência com a reclamada. A 

parte Reclamada contesta, informa que a parte autora teve uma linha 

habilitada sob sua titularidade, que ocorreu a regular contratação dos 

serviços pela parte autora, que se confirma ainda pelos contratos que 

seguem anexos a defesa, sendo que eles foram legitimamente assinados 

pela Autora, mediante a apresentação dos documentos pessoais 

necessários, sendo então realizada a habilitação dos serviços, conforme 

se observa nos documentos. A Reclamada carreou aos autos 

DOCUMENTOS que comprovam a relação contratual entre as partes e 

Faturas, conforme ID Num. 10568862. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Com relação ao pedido de desistência formulado pela parte Autora, 

destaco que o pleito não merece acolhimento, tendo em vista que, 

conforme exposto alhures, os autos estão completos, contendo todos os 

documentos necessários para a apreciação da lide. Destaco, ainda, que o 

Enunciado nº. 90 estabelece que 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. 

Assim, o pedido de desistência é relativo e, tendo indícios de lide 

temerária, cabe ao juiz afastar o pedido. Verifico dos autos que a 

documentação apresentada pela requerente se limitou a referido extrato 

de negativação, além de documentos pessoais, comprovante de 

residência, procuração, Ad Judicia e declaração de hipossuficiência. Já 

de outro tanto, a parte requerida anexou nos autos, contrato e faturas, o 

qual comprova a existência de relação contratual entre as partes, 

referente a contratação de serviços de telefonia. Referidos documentos 

se traduzem em provas a socorrer as alegações trazidas pela requerida, 

comprovando assim a existência de relação contratual, validando e 

amparando o débito apontado na restrição creditícia em apreço, tombando 

a alegação de qualquer inexistência de dívida, além do que o autor não 

trouxe qualquer contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas na 

peça de defesa. Acerca do ônus da prova descreve o Novo Código de 

Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra 

contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De 

outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT - Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) Por último, no caso em debate, denota-se que a parte 

autora tenta se eximir de suas obrigações e tenta induzir em erro este 

juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de 

má-fé prevista no artigo 80 do Novo Código de Processo Civil. Isso porque 

veicula demanda temerária, buscando ludibriar o Juízo e valer-se da 

defesa por vezes precária de empresas que litigam “em massa” para obter 

enriquecimento sem causa, utilizando-se do processo como meio de 

buscar lucro fácil, em postura reprovável que prejudica o funcionamento 

do já abarrotado sistema jurisdicional e gera despesas à parte ré com 

graves repercussões econômicas. Com esta conduta incide na previsão 

do art. 80 incisos II, III e V do Código de Processo Civil. Eis o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃOCIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013); Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares 

argüidas e pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte 

Autora e para: a) CONDENAÇÃO da autora à pena de litigância de má-fé 

no valor de 5% do valor da causa, a ser revertida em favor da ré, na 

forma do artigo 80, do Código de Processo Civil. b) Outrossim, em 

decorrência da má-fé, para a CONDENAÇÃO da autora na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 10% do valor da causa, levando-se em conta 

os critérios do art. 85, do Novo Código de Processo Civil. c) Julgo 

improcedente o pedido contraposto nos termos do artigo 8º da Lei 

9099/95. 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 Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004490-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARA JOANA MARTINS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1004490-57.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

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

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: SIMARA JOANA MARTINS BARBOSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 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. Passo ao exame do mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATÓRIA DE 

DÍVIDA c.c. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, ao argumento que seu 
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nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, afirma 

que não possui nenhum débitos legítimo com a parte Requerida, motivo 

pelo qual se fazem notório e inexorável que qualquer dívida imputada 

dever ser considerada inexistente e inexigível. No documento acostado à 

inicial ficou demonstrada a negativação do nome da parte Reclamante pela 

Reclamada, constando o débito no valor de R$ 170,57 (Cento e setenta 

reais e cinqüenta e sete centavos). Na data de 31 de Outubro de 2017, foi 

realizada audiência de conciliação, estando presente todas as partes, a 

qual resultou infrutífera, conforme ID.Num. 10574576 . A parte Reclamada 

contesta, alegando que ocorreu a regular contratação dos serviços pela 

parte autora, o que se confirma ainda pelos contratos que seguem 

anexos, sendo que eles foram legitimamente assinados por ela, mediante a 

apresentação dos documentos pessoais necessários, sendo então 

realizada a habilitação dos serviços, por fim requer a improcedência dos 

pedidos iniciais e fez pedido contraposto. A parte reclamada apresentou, 

Termo de Adesão a Produtos e Serviços, devidamente assinados e cópia 

dos documentos pessoais da Autora, conforme ID Num. Num. 10581286. A 

Reclamante apresentou impugnação à contestação, reiterando os pedidos 

iniciais. Analisado o processo e os documentos a ele acostados verifico 

que a reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia e 

comprovou que o débito que deu ensejo à anotação dos dados da autora 

nos órgãos de proteção ao crédito é proveniente de serviços de fato 

contratados, inexistindo, portanto, razão para declarar a inexistência de 

débito e condenar o réu por danos morais. Neste sentido: Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização por 

danos morais - autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato 

constitutivo do seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos autos 

pelo banco réu de contrato de cartão de crédito assinado pela autora 

inadimplência caracterizada inscrição do nome dos devedores nos 

cadastros de inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar 

a pretendida condenação em danos morais - sentença mantida recurso 

i m p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 1 6 3 1 5 2 5 2 0 1 1 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/11/2012). Por último, no caso em debate, denota-se que a 

parte autora tenta se eximir de suas obrigações e tenta induzir em erro 

este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância 

de má-fé prevista no artigo 80 do Novo Código de Processo Civil. Isso 

porque veicula demanda temerária, buscando ludibriar o Juízo e valer-se 

da defesa por vezes precária de empresas que litigam “em massa” para 

obter enriquecimento sem causa, utilizando-se do processo como meio de 

buscar lucro fácil, em postura reprovável que prejudica o funcionamento 

do já abarrotado sistema jurisdicional e gera despesas à parte ré com 

graves repercussões econômicas. Com esta conduta incide na previsão 

do art. 80 incisos II, III e V do Código de Processo Civil. Eis o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELO 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos formulados pela parte autora e 

para: 1) CONDENAÇÃO da autora à pena de litigância de má-fé no valor de 

5% do valor da causa, a ser revertida em favor da ré, na forma do artigo 

80, do Código de Processo Civil. 2) Outrossim, em decorrência da má-fé, 

para a CONDENAÇÃO da autora na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 10% 

do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, do Novo 

Código de Processo Civil. 3)Julgo improcedente o pedido contraposto nos 

termos do artigo 8º da Lei 9099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

CUMPRA-SE. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) 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. 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 Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006354-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO LOPES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (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: 18/09/2018 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: 1004580-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1004580-65.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: EVANDRO 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Registro, 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. Rejeito a preliminar de incompetência dos juizados por 

necessidade de perícia suscitada pelo Banco Reclamado, tendo em vista 

que os documentos acostados ao processo são suficientes para o 

deslinde da ação. Pleiteia a parte Reclamante declaração de inexistência 

de debito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com o Banco reclamado. A parte Reclamada 

contesta, informa que a parte autora possui vínculo com a Instituição 

Financeira, já que é titular da conta corrente n° 320188, da agência 0527 

desde 02/04/2004, alega ainda que, além da conta corrente, a parte autora 

possui a contratação de cartão de crédito, sendo este ITAUCARD – 

Mastercard de nº 5448.2004.9539.0707, também legítimo, contratado na 

mesma data da abertura da conta, por meio de contrato escrito com 

pagamentos já efetuados conforme se observa nos documentos. A 

Reclamada carreou aos autos DOCUMENTOS que comprovam a relação 

contratual entre as partes e Faturas, conforme ID Num. 10685682. Os 
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autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Com relação ao pedido de 

desistência formulado pela parte Autora, destaco que o pleito não merece 

acolhimento, tendo em vista que, conforme exposto alhures, os autos 

estão completos, contendo todos os documentos necessários para a 

apreciação da lide. Destaco, ainda, que o Enunciado nº. 90 estabelece que 

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. Assim, o pedido de desistência é 

relativo e, tendo indícios de lide temerária, cabe ao juiz afastar o pedido. 

Verifico dos autos que a documentação apresentada pelo requerente se 

limitou a referido extrato de negativação, além de documentos pessoais, 

comprovante de residência, procuração, Ad Judicia e declaração de 

hipossuficiência. Já de outro tanto, a parte requerida anexou nos autos, 

contrato e faturas, o qual comprova a existência de relação contratual 

entre as partes, referente a contratação de serviços bancários. Referidos 

documentos se traduzem em provas a socorrer as alegações trazidas 

pelo Banco, comprovando assim a existência de relação contratual, 

validando e amparando o débito apontado na restrição creditícia em 

apreço, tombando a alegação de qualquer inexistência de dívida, além do 

que o autor não trouxe qualquer contraprova hábil a contradizer as 

alegações trazidas na peça de defesa. Acerca do ônus da prova 

descreve o Novo Código de Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Vale referir que apenas a parte demandada 

deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto 

ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do 

pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido 

colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. 

ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT - Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Por último, no caso em 

debate, denota-se que a parte autora tenta se eximir de suas obrigações e 

tenta induzir em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Novo Código 

de Processo Civil. Isso porque veicula demanda temerária, buscando 

ludibriar o Juízo e valer-se da defesa por vezes precária de empresas que 

litigam “em massa” para obter enriquecimento sem causa, utilizando-se do 

processo como meio de buscar lucro fácil, em postura reprovável que 

prejudica o funcionamento do já abarrotado sistema jurisdicional e gera 

despesas à parte ré com graves repercussões econômicas. Com esta 

conduta incide na previsão do art. 80 incisos II, III e V do Código de 

P r o c e s s o  C i v i l .  E i s  o  e n t e n d i m e n t o  j u r i s p r u d e n c i a l : 

APELAÇÃOCIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013); Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar argüida e pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte Autora e para: a) 

CONDENAÇÃO da autora à pena de litigância de má-fé no valor de 5% do 

valor da causa, a ser revertida em favor da ré, na forma do artigo 80, do 

Código de Processo Civil. b) Outrossim, em decorrência da má-fé, para a 

CONDENAÇÃO da autora na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, do Novo 

Código de Processo Civil. c)Julgo improcedente o pedido contraposto nos 

termos do artigo 8º da Lei 9099/95. d) INDEFERIMENTO do pedido de 

justiça gratuita, pois, não há nos autos qualquer elemento que justifique a 

concessão deste benefício, o qual, diga-se, deve ser exceção e não 

regra. 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 Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004694-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DE OLIVEIRA SIMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1004694-04.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LARISSA 

DE OLIVEIRA SIMIAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 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. 

Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, posto que o 

interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 

Rejeito também a preliminar de incompetência deste Juizado Especial 

suscitada pela Reclamante, em sede de impugnação, tendo em vista que 

os documentos trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de 

convicção, não havendo necessidade de produção de outros tipos de 

prova, como a pericial. Passo ao exame do mérito. Pleiteia a parte 

Reclamante AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ao argumento que seu 

nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, afirma 

que a parte Reclamante desconhece o suposto débito que deu origem à 

inscrição indevida, bem como os valores que lhe são atribuídos, portanto, 

trata-se de fraude. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte Reclamante pela Reclamada, constando o 

débito no valor de R$ R$168,36 (cento e sessenta e oito reais e trinta e 

seis centavos). Na data de 13 de Novembro de 2017, foi realizada 

audiência de conciliação, estando presente todas as partes, a qual 

resultou infrutífera, conforme ID.Num. 10684882. A parte Reclamada 

contesta, alegando que ocorreu a regular contratação dos serviços pela 

parte autora, o que se confirma ainda pelos contratos que seguem 

anexos, sendo que eles foram legitimamente assinados por ela, mediante a 

apresentação dos documentos pessoais necessários, sendo então 

realizada a habilitação dos serviços, por fim requer a improcedência dos 

pedidos iniciais. A parte reclamada apresentou, Termo de Adesão a 

Produtos e Serviços, devidamente assinados e cópia dos documentos 

pessoais da Autora, conforme ID Num. Num. 10766018. A Reclamante 

apresentou impugnação à contestação, reiterando os pedidos iniciais. 
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Analisado o processo e os documentos a ele acostados verifico que a 

reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia e comprovou 

que o débito que deu ensejo à anotação dos dados da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito é proveniente de serviços de fato contratados, 

inexistindo, portanto, razão para declarar a inexistência de débito e 

condenar o réu por danos morais. Neste sentido: Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - 

autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do 

seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de 

contrato de cartão de crédito assinado pela autora inadimplência 

caracterizada inscrição do nome dos devedores nos cadastros de 

inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida 

condenação em danos morais - sentença mantida recurso improvido. 

(TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, 

Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012). Por último, no 

caso em debate, denota-se que a parte autora tenta se eximir de suas 

obrigações e tenta induzir em erro este juízo alterando a verdade dos 

fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do 

Novo Código de Processo Civil. Isso porque veicula demanda temerária, 

buscando ludibriar o Juízo e valer-se da defesa por vezes precária de 

empresas que litigam “em massa” para obter enriquecimento sem causa, 

utilizando-se do processo como meio de buscar lucro fácil, em postura 

reprovável que prejudica o funcionamento do já abarrotado sistema 

jurisdicional e gera despesas à parte ré com graves repercussões 

econômicas. Com esta conduta incide na previsão do art. 80 incisos II, III e 

V do Código de Processo Civil. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELO 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos formulados pela parte autora e 

para: 1) CONDENAÇÃO da autora à pena de litigância de má-fé no valor de 

5% do valor da causa, a ser revertida em favor da ré, na forma do artigo 

80, do Código de Processo Civil. 2) Outrossim, em decorrência da má-fé, 

para a CONDENAÇÃO da autora na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 10% 

do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, do Novo 

Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. CUMPRA-SE. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) 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. 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 Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001581-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FRANCISCO DUARTE MACIEL (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)

 

INTIMO O ADVOGADO PARA QUE, NO PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTE 

AS CONTRARRAZÕES

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILIDIA DE CAMPOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1000741-32.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

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

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARIA ILIDIA DE CAMPOS LEITE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de reclamação cível alegando a parte reclamante que teve seus dados 

indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de proteção ao crédito por 

débitos no importe de R$ 67,22(setenta e sete reais e vinte e dois 

centavos) e R$ 66,69(sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos) 

ambos com data de inclusão em 14/04/2016 e R$ 131,93 (cento e trinta e 

um reais e noventa e três centavos) com data de inclusão em 16/06/2016 , 

os quais afirma não possuir, haja vista que jamais teria celebrado qualquer 

contrato para utilização de serviços da operadora reclamada a ponto de 

justificar a restrição em apreço. Ao final a requerente pugnou pelo 

provimento para a retirada de seus dados das listas de inadimplentes, bem 

como pela declaração de inexistência do débito, além de condenação da 

Requerida a reparação por danos morais. É a suma do essencial. 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de preliminares e por não vislumbrar 

ser necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas 

nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 

355, I do CPC. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 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. 3. No mérito a 

pretensão merece Juízo de improcedência. Não há dúvida acerca da 

existência da restrição do nome da requerente junto ao órgão de proteção 

ao crédito, porquanto tal situação vem assentada pelo extrato de 

negativação juntado na exordial, indicando a existência de débitos da 

requerente em favor da requerida. Verifico dos autos que a 

documentação apresentada pela requerente se limitou a referido extrato 

de restrição, além de fotocópias do documento pessoal e procuração “ Ad 

Judicia”. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe os contratos – Termos 

de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contratos de Permanência 

por Beneficio, datados de 24/07/2015 e 11/11/2015 com assinaturas 
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idênticas à disposta no documento pessoal da autora e na procuração de 

outorga de poderes ao seu patrono. Ressaltando ainda que o documento 

apresentado quando das contratações foi o mesmo apresentado pela 

autora quando do ingresso da presente exordial que comprovam por 

assim a existência da relação jurídica a amparar o débito apontado. A 

parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente a legitimidade da 

cobrança, trazendo aos autos telas sistêmicas onde ilustram a 

contratação e utilização pela autora conforme relatórios de chamadas 

realizadas pelo número de telefone da autora 65 99669-6478 no período 

01/01/2015 a 30/11/2015 e pelo numero 65 99921-5688, no período de 

01/07/2015 a 28/02/2016 e o numero 65 99921-5689, no período de 

01/10/2015 a 30/06/2016 juntados na contestação e algumas faturas 

mensais que foram quitadas pela autora ao longo do contrato, contudo o 

mesmo restou cancelado por inadimplência exato da negativação existente 

no extrato do SPC encartado pela própria autora, que comprovam a 

legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte autora nos 

órgãos restritivos ao crédito. Sobretudo a situação posta da exordial não 

decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, 

no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Referidos documentos se traduzem em provas a 

socorrer as alegações trazidas pela requerida, apresentando todos os 

dados pertinentes, além do que o autor não trouxe qualquer contraprova 

hábil a contradizer as alegações trazidas na peça de defesa. Ora, a parte 

autora deveria, quando da impugnação trazer aos autos comprovação do 

que ali alegou fato que inexistiu, destaco que a autora afirma não possuir 

qualquer serviço contratado junto à reclamada, no entanto sequer 

apresentou provas que pudessem vir a atestar suas alegações. Acerca 

do ônus da prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 

que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só 

fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza do que sustenta, 

sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78). Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito 

pendente de quitação. Diante desse quadro fático a reclamante sequer 

manifestou em relação ao contrato juntado pela reclamada. A conduta da 

reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou 

o Poder Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. Tendo 

em vista, que na inicial a reclamante alega desconhecer o contrato 

efetivado com a reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa 

com objetivo de enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão 

falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores 

do instrumento estatal de solução de controvérsias devem 

conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo 

é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens 

indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do 

contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – 

Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). A quebra do dever processual pelo 

reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador 

a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo 

aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão 

falsa e tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos iniciais feitos por MARIA ILIDIA DE CAMPOS LEITE em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Na forma da fundamentação 

supra, OPINO pela condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 

80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula 

nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao 

pagamento das custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos 

termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001692-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE FARIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 5 DIAS, 

APRESENTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ATUALIZADO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003963-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MATUCARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA QUE, NO PRAZO DE 5 

DIAS, APRESENTE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ATUALIZADO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004072-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA SALVADOR HURTADO (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 CÁCERES SENTENÇA Número do Processo: 

1004072-22.2017.8.11.0006, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

SEVERINA SALVADOR HURTADO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 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. Preliminar. Valor da Causa. Toda petição inicial, inclusive aquelas 

distribuídos sob o rito dos Juizados Especiais, deve indicar precisamente o 

valor da causa (art. 14, § 1º, inciso III, e 319, incios V, do CPC), o qual 
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deve apresentar o valor econômico da pretensão formulada de acordo 

com os critérios estabelecidos no artigo 292 do CPC. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES. 

NULIDADE. DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. 

ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. VALOR DA CAUSA. 

FIXAÇÃO. CRITÉRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. 

RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. (...) 3. O valor da causa deve equivaler ao conteúdo econômico a 

ser obtido na demanda, ainda que a pretensão envolva conteúdo 

meramente declaratório. Precedentes. 4. Acolher a tese acerca da 

inexistência do proveito econômico ou da razoabilidade do valor atribuído à 

causa encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, por 

demandar o reexame das circunstâncias fáticas da causa. 5. Agravo 

interno não provido. (STJ AgInt no AREsp 1062493/SP, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 28/09/2017) No caso em análise, nota-se que a parte 

promovente postula a declaração de inexistência da dívida negativada no 

valor de R$ 149.78 (Cento e quarenta e nove reais e setenta e oito 

centavos) e sugere a condenação da Reclamada em danos morais, em 40 

salários mínimos. Portanto, não coincidindo o valor da causa com a 

pretensão econômica deduzida na inicial, nos termos do artigo 292, § 3º, 

do CPC, o valor da causa deve ser retificado para a quantia de R$ 

37.480,00. Passo ao exame do mérito. Pleiteia a parte Reclamante AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, afirma que desconhece o suposto 

débito que deu origem à inscrição indevida e que não recebeu nenhuma 

notificação, acerca da inclusão indevida. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte Reclamante pela 

Reclamada, constando o débito no valor de R$ 149.78 (Cento e quarenta e 

nove reais e setenta e oito centavos), Data da Inclusão: 22/08/2016, 

CONTRATO: 0237135331. Na data de 18 de Outubro de 2017, foi realizada 

audiência de conciliação, estando presente todas as partes, a qual 

resultou infrutífera, conforme ID.Num. 10394694. A parte Reclamada 

contesta, alegando que localizou o contrato nº 0237135331, vinculado à 

linha telefônica nº (65) 9808-1107, habilitada em 20.01.2015, ocasionando 

a emissão das faturas mensais e o cadastro dos dados da Autora no 

sistema interno da Ré, por fim requer a improcedência dos pedidos iniciais 

e fez pedido contraposto. A parte reclamada apresentou, Termo de 

Adesão a Serviços, Contrato e cópia dos documentos pessoais da 

Autora, conforme ID Num. 1038272. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados verifico que a reclamada se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe cabia e comprovou que o débito que deu ensejo à 

anotação dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito é 

proveniente de serviços de fato contratados, inexistindo, portanto, razão 

para declarar a inexistência de débito e condenar o réu por danos morais. 

Neste sentido: Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. 

indenização por danos morais - autora que não se desincumbiu do ônus 

da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) 

juntada aos autos pelo banco réu de contrato de cartão de crédito 

assinado pela autora inadimplência caracterizada inscrição do nome dos 

devedores nos cadastros de inadimplentes que é legítima ausência de ato 

ilícito a ensejar a pretendida condenação em danos morais - sentença 

mantida recurso improvido. (TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 

0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/11/2012). Por último, no caso em debate, denota-se que a 

parte autora tenta se eximir de suas obrigações e tenta induzir em erro 

este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância 

de má-fé prevista no artigo 80 do Novo Código de Processo Civil. Isso 

porque veicula demanda temerária, buscando ludibriar o Juízo e valer-se 

da defesa por vezes precária de empresas que litigam “em massa” para 

obter enriquecimento sem causa, utilizando-se do processo como meio de 

buscar lucro fácil, em postura reprovável que prejudica o funcionamento 

do já abarrotado sistema jurisdicional e gera despesas à parte ré com 

graves repercussões econômicas. Com esta conduta incide na previsão 

do art. 80 incisos II, III e V do Código de Processo Civil. Eis o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Quanto ao pedido 

contraposto, formulado na defesa pela Reclamada, entendo que o mesmo 

possui cabimento, devendo a Autora, pagar a Ré o valor de R$ 149.78 

(Cento e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos), devidamente 

atualizado. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código 

de Processo Civil, OPINO PELO JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos 

pedidos formulados pela parte autora e para: 1) CONDENAÇÃO da autora 

à pena de litigância de má-fé no valor de 5% do valor da causa, a ser 

revertida em favor da ré, na forma do artigo 80, do Código de Processo 

Civil. 2) Outrossim, em decorrência da má-fé, para a CONDENAÇÃO da 

autora na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios que fixo em R$ 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, do Novo Código de Processo 

Civil. 3) Julgo improcedente o pedido contraposto nos termos do artigo 8º 

da Lei 9099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. CUMPRA-SE. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) 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. 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 Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006727-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE FREITAS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA OAB - MT0012985A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INOVE RECUPERACAO E COBRANCA DE ATIVOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

OI 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: 18/09/2018 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: 8010352-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ONEIDE MARIA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADO DA TURMA RECURSAL. INTIMO AS PARTES PARA 

REQUERER O QUE DE DIREITO EM CINCO DIAS, SOB PENA DE REMESSA 

DOS AUTOS AO ARQUIVO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006729-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESMAIL AUGUSTO DE ALMEIDA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

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: 18/09/2018 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: 8012301-85.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE ALVES DINIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

ODONTOPREV S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADO DA TURMA RECURSAL. INTIMO AS PARTES PARA 

REQUERER O QUE DE DIREITO EM CINCO DIAS, SOB PENA DE REMESSA 

DOS AUTOS AO ARQUIVO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010962-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL APARECIDO DA CRUZ TARCIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO PARA, NO PRAZO DE 5 DIAS, MANIFESTAR O QUE 

ENTENDER DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011945-22.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEODORA RODRIGUES COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADO DA TURMA RECURSAL. INTIMO AS PARTES PARA 

REQUEREREM O QUE DE DIREITO EM CINCO DIAS, SOB PENA DE 

REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-28.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADO DA TURMA RECURSAL. INTIMO AS PARTES PARA 

REQUEREREM O QUE DE DIREITO EM CINCO DIAS, SOB PENA DE 

REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006459-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI ROMAO DE QUEIROZ (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)

 

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: 19/09/2018 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: 1001890-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELISCLEBER CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO)

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 19/09/2018 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: 1001891-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI RAMOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO)

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 19/09/2018 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: 1001904-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)
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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: 19/09/2018 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: 1001905-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA (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: 19/09/2018 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: 1001906-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR DA COSTA RIBEIRO (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: 19/09/2018 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: 1001903-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MENDES LOURENCO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL 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: 19/09/2018 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: 8010524-65.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMIL DO CARMO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA LUIZA DE MATOS PALMIERE OAB - MT0012053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010524-65.2013.8.11.0006. REQUERENTE: AMIL DO CARMO SIQUEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se o requerente 

para apresentar as contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 21 

de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003396-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ESTRADA DE CARVALHO (REQUERIDO)

ANA LADICE CARVALHO MESQUITA GARCIA CORREA (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: 19/09/2018 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: 1001923-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NAZARENO DE ARAUJO ARRUDA (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: 19/09/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 154339 Nr: 1733-49.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON TUBINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888, Tanielly 

Pastick Alves - OAB:22359/O

 INTIMO AS ADVOGADAS, GRACE ALVES DA SILVA e TANIELLY 

PASTICK ALVES, BEM COMO O REQUERIDO, CLEITON TUBINO SILVA, 

PARA COMPARECEREM À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA O DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 14:00 HORAS NA 

SALA DE AUDIENCIAS NO GABINETE DA 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL 

DE CÁCERES-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 201450 Nr: 4341-15.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEIDE MARIA GONÇALVES TESSINARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:

 INTIMO O ADVOGADO DA VÍTIMA, DR. IDARIO PEREIRA DA SILVA, BEM 

COMO A ADVOGA DA DENUNCIADA, DRA. RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO, PARA COMPARECEREM À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 

15:30 HORAS NA SALA DE AUDIÊNCIAS NO GABINETE DA 5ª VARA DO 

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES-MT, DEVENDO ESTAREM 

ACOMPANHADOS DE SEUS CLIENTES IDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO 
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PESSOAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 201450 Nr: 4341-15.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEIDE MARIA GONÇALVES TESSINARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:

 INTIMO O ADVOGADO DA VÍTIMA, DR. IDARIO PEREIRA DA SILVA, A 

APRESENTAR NOVO ENDEREÇO DA TESTEMUNHA, DANIELE DE 

OLIVEIRA ARRUDA ROCA, PARA QUE A MESMA POSSA SER INTIMADA 

DA AUDIÊNCIA DESIGNADA UMA VEZ QUE A REFERIDA MUDOU-SE, 

SEGUNDO CONSTA NA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 73.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 221983 Nr: 8501-49.2017.811.0006

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NEI ALVES DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS 

- OAB:11.826/MT

 Vistos etc.

Trata-se de TCO instaurado para apurar a prática, em tese, do crime 

tipificado no art. 303 do CTB, cuja ação penal somente se procede 

mediante representação.

Dispõem os artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal e 38, do 

Código de Processo Penal, verbis:

“Art. 103 - Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do 

direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 

6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do 

crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se 

esgota o prazo para oferecimento da denúncia.”

“Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

 IV – pela prescrição, decadência ou perempção;

(...)”

“Art. 38 - Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante 

legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer 

dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem 

é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o 

prazo para o oferecimento da denúncia.”

 Compulsando os autos, verifica-se que os fatos ocorreram em 

06/05/2016, tendo a vítima manifestado interesse em representar o autor 

do fato na data de 19/06/2017, tendo ocorrido a decadência.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, julgo extinta a 

punibilidade de JOSE NEI ALVES DE ASSIS, devidamente qualificado nos 

autos, com fulcro nos artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal 

e art. 38, do Código de Processo Penal e, consequentemente, determino o 

arquivamento do processo.

P. R. I. e após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001762-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL CARVALHO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA BASUS BISPO OAB - RJ113800 (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1001762-43.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

SAMUEL CARVALHO OLIVEIRA em face IBBCA ADMINISTRADORA DE 

BENEFÍCIOS, alegando que contratou em agosto de 2014 um plano de 

saúde com cobertura nacional, Unimed Fesp, do Estado de São Paulo, com 

abrangência em todo o território nacional. Em razão de ter contraído união 

estável, em 04.05.2016, solicitou a inclusão no mesmo plano de saúde da 

sua convivente, Sávya Café Moura Silva, pagando o valor da taxa de 

inclusão mais mensalidade da dependente. A partir de então, o autor 

passou a solicitar a carteirinha da dependente, no entanto, em uma 

dessas solicitações inexitosas, descobriu, no mês de junho, que seu plano 

havia sido transferido para Unimed Belo Horizonte, com cobertura 

exclusiva para a capital mineira. Narra que tal plano não servia para o 

autor que agora residia em Cáceres – MT e, em razão de seu trabalho, 

Policial Federal, precisa do plano com cobertura nacional. Assim, realizou 

diversas ligações e troca de e-mails com a Requerida, solicitando o 

retorno para o plano Unimed Fesp. Por sua vez, a Requerida prometeu 

retorná-lo ao referido plano, contudo, não seria possível fazer a inclusão 

da convivente, pois, este plano não aceitava novos contratos. Desta 

forma, o autor expressou a desistência da inclusão da Sra. Sávya no 

plano como dependente e requereu o ressarcimento do valor para a 

inclusão da mesma, respondido pela Requerida que tal ato seria realizado 

no boleto seguinte, devendo o autor pagar apenas a diferença do plano e 

a inscrição paga. Contudo, os boletos de julho e agosto foram emitidos 

com valor normal de sua mensalidade. Ante as dificuldades enfrentadas 

com a Requerida, resolveu cancelar o contrato com a mesma em 26 de 

agosto de 2016, convencionado entre as partes que o valor de inscrição 

da dependente seria abatido no boleto de setembro. Entretanto, após o 

cancelamento, o autor recebeu em sua residência o boleto integral do mês 

de setembro, com cobrança extra do valor da dependente, mais cartões 

de um novo plano nunca contratado, Unimed Rio, bem como boletos dos 

meses de outubro e novembro. O autor tentou resolver o dilema 

administrativamente, sendo ignorado pela Requerida, que inseriu seu nome 

no cadastro restritivo de crédito. De plano, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

instrução probatória. Assim, diante das provas documentais e, sobretudo, 

das afirmações das partes constantes dos autos, sendo desnecessária a 

fase instrutória. 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, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em sua peça defensiva, a Requerida aduz que o autor 

contratou o plano Unimed Rio. No tópico seguinte relata que o autor tinha 

conhecimento da migração do contrato UNIMED FESP para UNIMED RIO. 

Aduz, ainda, que a inclusão da dependente só foi possível em 

setembro/2016, pois, a Unimed Fesp havia rescindido contrato com a 

Requerida, impedindo qualquer alteração cadastral. Assim, legítima a 

cobrança adicional a partir dessa data. Também, legítima a cobrança do 

mês de setembro, uma vez que o autor solicitou o cancelamento após o 

10º dia. Alega impossibilidade de compensação de valores, porque o valor 

pago referente à inclusão da dependente foi feito diretamente ao corretor 

autônomo. Em análise às provas produzidas nos autos, temos: O autor 

efetivamente contratou o plano Unimed Fesp (ID 5501307 e ID 5501310). A 

Requerida enviou ao autor em 21.07.2016 Carta de Permanência no 

referido plano (ID 5490330). O autor assinou o contrato de adesão de 

dependente em04.05.2016 no plano Unimed Fesp (ID 5501326), com 

respectivo pagamento (ID 5501393) em conta informada pelo preposto da 

Requerida nos e-mails de negociação (ID 5501320). A desistência da 

inclusão de dependente pelo autor foi registrada através de e-mail enviado 

à Requerida em 20.07.2016 (ID 5501414), sendo proposto pela Requerida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 99 de 635



o abatimento da referida taxa no boleto de agosto/2016 (ID 5501417). O 

autor requereu o cancelamento integral do plano, confirmado pela 

Requerida através de e-mail anexado no ID 5501434. Os documentos 

juntados no ID 5501440 e seguinte, demonstram a emissão de boletos 

após o cancelamento do plano, bem como a migração para plano não 

contratado – Unimed Rio. Por sua vez, a Requerida não apresentou provas 

a corroborar suas alegações. Do contexto probatório, é evidente a falha 

na prestação de serviço ofertada pela Requerida, pois: cobrou pela 

inclusão de dependente no plano do autor, quando previamente sabia ou 

deveria saber quanto à impossibilidade de fazê-lo; Não realizou o 

ressarcimento do valor cobrado nos termos avençados; Realizou a 

migração do plano unilateralmente por duas vezes, inclusive, após o 

cancelamento do mesmo; emitiu boletos após o cancelamento do contrato; 

inseriu o nome do autor no cadastro de inadimplentes, quando quem devia 

ao autor era a Requerida. A cobrança realizada pela Requerida é indevida, 

seja porque o autor solicitou o cancelamento da inclusão de dependente, 

confirmado pela Requerida, seja porque não procedeu com a amortização 

do débito nos termos avençados (ID 5501417). Quanto aos boletos de 

outubro e novembro/2016, da mesma forma sua emissão é indevida, pois, 

além do plano estar cancelado, a cobrança se refere a plano não 

contratado. O art. 14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever 

a responsabilidade de natureza objetiva para estes casos. Nesse passo, 

verifica-se que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar 

frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Afinal, não se espera, 

contratar um serviço e não conseguir utilizá-lo de forma satisfatória. Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

Julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial para: a) Confirmar a liminar 

deferida; b) Declarar a nulidade do contrato não assinado pelo autor: 

Unimed Rio e consequente inexistência do débito dos boletos 

subsequentes à setembro/2016; c) Declarar a inexistência do débito no 

valor de R$ 458,40 (quatrocentos e cinquenta e oito Reais e quarenta 

centavos), devendo a Requerida refaturar o boleto de setembro/2016 no 

montante de R$ 7,67 (sete Reais e sessenta e sete centavos); d) 

CONDENAR a empresa-reclamada a pagar a título de danos morais à parte 

Autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com fulcro nos artigos no 

art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção 

monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do 

STJ; Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias. 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. 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012130-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8012130-26.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo, conforme minuta juntada no ID 13465451. 

Assim, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa 

a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Dispensada a intimação das partes e seus patronos nos termos do artigo 

914 da CNGC. 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: 1005581-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI PEREIRA NETO (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: 1005581-85.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DAVI PEREIRA NETO em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que desconhece o débito 

com a Requerida 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. De mesma forma, não há o que 

se falar em juntada do comprovante original da negativação expedida 

pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que tal vai de encontro a 

Princípios norteadores dos Juizados Especiais, tais como o da Celeridade, 

Informalidade e Simplicidade. No presente 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, caberia à Requerida comprovar a legitimidade da 

cobrança e consequente restrição, o que não o fez, pois, em que pese 

suas alegações, não comprovou que o autor tenha utilizado seus serviços 

e/ou o contratado, tendo, apenas, colacionado telas que tratam de valores 

devidamente quitados, não demonstrando o consumo que dera ensejo ao 

valor anotado em órgão de proteção ao crédito. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Temos que a conduta da Requerida, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando o 

autor fosse cobrado por dívida que não contraiu. O autor não pode ser 

prejudicado pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na 

prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela 
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própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. Ainda considerando o transtorno sofrido pela 

parte Autora ao se deparar com a cobrança indevida e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Requerida, que poderia ter solucionado a 

lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao 

Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (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. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a Requerida, objeto da demanda; b) CONDENAR a Requerida a pagar 

à parte Autora, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

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

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; 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. 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: 8011450-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDROSA EVENCIA DE CASTRO COSTA (REQUERIDO)

POLYANA DE CASTRO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011450-41.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo em Audiência de Conciliação. Assim, 

homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. 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: 1005408-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE CALIXTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-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: 1005408-61.2017.8.11.0006 Promovente: Rosilene Calixto 

Promovido: Vivo S.A. VISTOS, ETC. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que as partes 

realizaram acordo (ID 12185158). Assim, homologo por sentença, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil. Dispensada a intimação das partes e seus 

patronos, nos termos do artigo 914 da CNGC. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

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: 8011392-14.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINELY GONZAGA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011392-14.2011.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo, conforme minuta juntada no ID 8060410. 

Assim, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa 

a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Dispensada a intimação das partes e seus patronos nos termos do artigo 

914 da CNGC. 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: 1003183-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARY RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

TSI TECNOLOGIA SUPPORT INFORMATICA LTDA. - ME (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 1003183-68.2017.8.11.0006 Reclamante: MARCIA MARY 

RAMOS DA SILVA Reclamadas: VIA VAREJO S/A, TSI TECNOLOGIA 

SUPPORT INFORMATICA LTDA. – ME, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS 
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S.A e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. VISTOS ETC. 

Homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre a parte Autora e as Reclamadas ZURICH 

MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (ID. 9901367) e SAMSUNG ELETRONICA 

DA AMAZONIA LTDA (ID. 12184882), com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Consigno que, 

por tratar-se de obrigação abarcada pela solidariedade existente entre as 

partes Reclamadas, pois o que permite a movimentação de demanda 

contra quatro partes cuja a causa de pedir é uma só, é justamente a 

solidariedade havida entre elas, tenho que o acordo abarca todas as 

partes do processo. Em outras palavras, o direito do Autor é abarcado 

única e exclusivamente pelo defeito no aparelho perpetrado pelas partes 

Reclamadas, assim, o reconhecimento de quitação da obrigação a uma 

das partes mediante pagamento pecuniário, reconhece a quitação total da 

indenização perquirida nos autos. In casu, ao celebrar acordo como as 

Reclamadas ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A e SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA., a credora optou por aceitar a 

responsabilização deste por todos os atos narrados na inicial, tendo, 

inclusive, já recebido o valor pactuado. Desta forma, o acordo celebrado e 

já devidamente cumprido extinguiu a denominada relação jurídica externa 

com relação a todos os devedores solidários, tendo as Reclamadas 

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A e SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA se sub-rogado nos direitos de credor, caso queira 

discutir a verdadeira responsabilidade, valendo-se da relação jurídica 

interna existente entre os devedores solidários integrantes da mesma 

cadeia de consumo. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO 

CÍVEL - INDENIZATÓRIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR 

- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS - SENTENÇA 

HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO CELEBRADO ENTRE A PARTE AUTORA E 

O 2º RÉU, ABARCANDO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS - POSTERIOR 

SENTENÇA DE PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AO 1º RÉU, DA QUAL 

SE INSURGE O AUTOR - ACERTO DO JULGADO - RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA POR DANOS MORAIS - ACORDO ENTABULADO ENTRE O 

CONSUMIDOR E UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - SATISFAÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO QUE ALCANÇA OS DEMAIS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS - 

EX VI LEGIS O ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL - MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. 1. Apelação Cível. Insurgência do autor contra extinção do 

feito por perda superveniente do objeto, em relação ao 1º Réu. 2. 

Sentença terminativa ao fundamento de que, diante da solidariedade dos 

réus, o acordo judicialmente homologado entre um dos co-responsáveis e 

o autor, abarcando pagamento da verba extrapatrimonial, aproveita aos 

demais. 3. Perda superveniente do objeto em relação ao 1º réu, que não 

participou do acordo corretamente decretada no julgado a quo. 4. Ao 

contrário do que pretende o apelante, a responsabilidade de ambos os réu 

diante do consumidor, no caso em testilha é solidária, em relação à 

indevida negativação do nome do autor. Manutenção da sentença. NEGO 

SEGUIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, do CPC. 

(TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00325719820128190066 RIO DE JANEIRO 

VOLTA REDONDA, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, relator 

MARCELO LIMA BUHATEM, julgado em 21 de Agosto de 2013, publicado 

em 26/08/2013). Indenizatória da danos morais e materiais. Tutela 

antecipada deferida. Compra de celular. "Negativação" do nome. Acordo 

celebrado entre credor e devedor solidário extingue a dívida com relação 

aos demais. Art. 844, § 3o, do C.C. Interposição de recurso adesivo sem o 

recolhimento do preparo e sem justificativa para tanto. Deserção 

caracterizada. Recurso adesivo da ré Solutel não conhecido e apelo do 

autor improvido. (TJ-SP - Apelação: APL 00014755520078260257 SP 

0001475-55.2007.8.26.0257, 27ª Câmara de Direito Privado, relator 

Campos Petroni, julgado em 11 de Junho de 2013, publicado em 

14/06/2013). Ante o exposto, HOMOLOGO os acordos celebrados nos 

autos entre a Autora e as Reclamadas ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS 

S.A e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e JULGO EXTINTO o 

processo com relação às Reclamadas VIA VAREJO S/A e TSI 

TECNOLOGIA SUPPORT INFORMATICA LTDA. – ME ante a perda do objeto 

perpetrada pela celebração do acordo nos autos. Submeto o presente 

projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. 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: 8011550-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MARTINS TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011550-93.2016.8.11.0006 Requerente: Luis Carlos de Oliveira 

Borges Requerido: Jose Carlos Martins Transportes Ltda - EPP Vistos. A 

parte autora, devidamente intimada em Id. 12764578 para informar em 05 

dias o atual endereço do requerido, sob pena de extinção e arquivamento 

dos autos, quedou-se inerte. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. 

II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o 

arquivamento após o trânsito em julgado. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010644-50.2009.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA FRANCISCA DE PAULA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRS/DALVA ALICE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010644-50.2009.8.11.0006 Vistos. O autor, devidamente 

intimado a indicar o endereço atual da Requerida, quedou-se inerte. Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo, determinando o arquivamento após o trânsito em 

julgado. 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: 1005089-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DIAS (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: 1005089-93.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS e proposta por PEDRO PAULO DIAS em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que apesar de não ter contratado com 

a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. A 

parte Requerida juntou aos autos contrato que alega ter sido assinado 
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pela parte autora, ao passo que esta nega ter contratado os serviços 

oferecidos pela Empresa de Telefonia. Para aferir se a assinatura lançada 

no contrato é verídica ou não, necessária se faz a confecção de perícia 

grafotécnica e, como tal prova não pode ser produzida no procedimento 

sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, impõe-se a extinção do feito, 

a fim de que seja a ação proposta perante a Justiça Comum, momento em 

que será oportunizada a realização da prova técnica. É o que orienta a 

jurisprudência: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR 

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A competência dos Juizados Especiais está 

adstrita às causas de menor complexidade. 2. Na hipótese dos autos, a 

recorrida afirma não possuir contrato de telefonia com a empresa 

recorrente, mas a ré trouxe aos autos documentos que demonstram a 

existência de contrato entabulado entre as partes. Assim, é imprescindível 

a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da 

assinatura aposta no documento, revelando-se adequada a valoração do 

juiz da origem. 3. Diante da imprescindibilidade da produção de prova 

pericial para o deslinde da controvérsia, verifica-se a complexidade da 

matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, 

nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. 4. Recurso conhecido e 

improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de 

julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei n. 

9.099/95. Condenada a recorrente ao pagamento das custas, que resta 

suspenso em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários, 

em face da ausência de contrarrazões. (TJDFT - Acórdão n.584896, 

20110910260702ACJ, Relator: LEILA CURY, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 08/05/2012, 

Publicado no DJE: 10/05/2012. Pág.: 314) Grifo nosso. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 3.º, caput, c/c art. 

51, II da Lei n.º 9.099/95; 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. 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: 1005358-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA GONCALVES NEVES (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: 1005358-35.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por VALÉRIA GONÇALVES NEVES em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A, alegando que não contratou os serviços da Requerida, 

entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. A parte 

Requerida juntou aos autos contratos que alega ter sido assinado pela 

parte autora. Por sua vez, a parte autora impugna tais assinaturas e 

requereu a desistência do feito, ante a necessidade de perícia 

grafotécnica. Analisando os documentos juntados aos autos, observo que 

o RG apresentado na contratação difere do juntado à inicial, da mesma 

forma que não há semelhança nas assinaturas comparadas. Para aferir 

se a assinatura lançada no contrato é verídica ou não, necessária se faz 

a confecção de perícia grafotécnica e, como tal prova não pode ser 

produzida no procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, 

impõe-se a extinção do feito, a fim de que seja a ação proposta perante a 

Justiça Comum, momento em que será oportunizada a realização da prova 

técnica. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 3.º, caput, c/c art. 51, II da Lei n.º 9.099/95; 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. 

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: 1006688-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRIANE PAULA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006688-67.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por MEIRIANE PAULA GOMES DE SOUZA em 

face de BANCO BRADESCO S.A., alegando que apesar de não ter 

contratado com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo 

de crédito. A parte Requerida juntou aos autos o referido contrato que 

alega ter sido assinado pela parte autora, ao passo que a mesma nega 

tê-lo realizado. Para aferir se a assinatura lançada no contrato é verídica 

ou não, necessária se faz a confecção de perícia grafotécnica e, como tal 

prova não pode ser produzida no procedimento sumaríssimo dos Juizados 

Especiais Cíveis, impõe-se a extinção do feito, a fim de que seja a ação 

proposta perante a Justiça Comum, momento em que será oportunizada a 

realização da prova técnica. É o que orienta a jurisprudência: JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA 

ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A 

competência dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor 

complexidade. 2. Na hipótese dos autos, a recorrida afirma não possuir 

contrato de telefonia com a empresa recorrente, mas a ré trouxe aos 

autos documentos que demonstram a existência de contrato entabulado 

entre as partes. Assim, é imprescindível a realização de perícia 

grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura aposta no 

documento, revelando-se adequada a valoração do juiz da origem. 3. 

Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o 

deslinde da controvérsia, verifica-se a complexidade da matéria, que 

resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do 

art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. 4. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento 

servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei n. 9.099/95. 

Condenada a recorrente ao pagamento das custas, que resta suspenso 

em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários, em face da 

ausência de contrarrazões. (TJDFT - Acórdão n.584896, 

20110910260702ACJ, Relator: LEILA CURY, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 08/05/2012, 

Publicado no DJE: 10/05/2012. Pág.: 314) Grifo nosso. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 3.º, caput, c/c art. 

51, II da Lei n.º 9.099/95; 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. 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 
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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: 1003472-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER RODRIGUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1003472-98.2017.8.11.0006 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 DANOS MORAIS 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por ROGER 

RODRIGUES CORREA em desfavor de BANCO CRUZEIRO DO SUL e 

BANCO DO BRASIL, alegando que percebeu no seu holerite do mês de 

abril/2017 um desconto no valor de R$ 362,67 (trezentos e sessenta e 

dois Reais e sessenta e sete centavos) referente a um empréstimo 

consignado do Requerido Banco Cruzeiro do Sul, entretanto, o autor não 

realizou nenhum contrato junto ao mesmo. Cumpre registrar que foi 

decretada, pelo MM. Juíz da 2ª Vara de Falência e Recuperação Judicial 

da Comarca de São Paulo/SP, processo 1071548-40.2015.8.26.0100, a 

falência do BANCO CRUZEIRO DO SUL, ora Reclamado às 19 horas do dia 

12/08/2015. Destarte, o artigo 8º da Lei 9.099/95 dispõe 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. Dispõe ainda o art. 51, IV da supracitada 

Lei que: ?Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º 

desta Lei; Assim, atendendo-se os ditames legais, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Tal causa é de ordem pública e pode, a qualquer 

tempo, ser reconhecida pelo magistrado, até mesmo de ofício, pois pela 

mera dicção do artigo 51, observa-se que, existe uma norma impositiva, 

pois ali está descrito: Extingue-se o processo... devendo o magistrado 

assim proferir a decisão. Existem precedentes sobre o tema, senão 

vejamos (negritei): PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA AFORADA CONTRA 

EMPRESA COMERCIAL QUE TEVE SUA FALÊNCIA DECRETADA NO 

CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO FEITO 

PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º DA LEI 

9099/85. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

Cuidando-se a demandada de empresa comercial que teve sua falência 

decretada no curso do processo, impõe-se seja extinta a demanda, sem 

exame do mérito, posto que, nos termos do art. 8º, caput, da Lei 9099/95, 

o falido não poderá ser parte em processo que tramite perante o Juizado 

Especial. Extinção da ação decretada ex officio. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71000553099 RS , Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Data de 

Julgamento: 15/09/2004, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia). ANTE O EXPOSTO, declaro a 

incompetência dos Juizados Especiais e em consequência pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO em relação ao primeiro Requerido, sem julgamento do 

mérito, nos moldes do artigo 51, IV e 8º da Lei 9.099/95, diante do 

aparecimento da causa impeditiva / extintiva. Extinto o processo em 

relação ao primeiro Requerido, resta analisar a responsabilidade do 

segundo Requerido, Banco do Brasil. Considerando a petição do autor no 

ID 11024964, intime-se o Requerido a se manifestar quanto ao teor da 

petição retro. Ante o exposto: JULGO EXTINTO O PROCESSO em relação 

ao primeiro Requerido, sem julgamento do mérito, nos moldes do artigo 51, 

IV e 8º da Lei 9.099/95, diante do aparecimento da causa impeditiva / 

extintiva. Intime-se o segundo Requerido a se manifestar quanto ao teor da 

petição do ID 11024964. 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. 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: 8011506-11.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA RAMOS SANTOS EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON CARDOSO DE MELLO OAB - MT0015160A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Parte superior do formulário Parte inferior do formulário Processo: 

8011506-11.2015.8.11.0006 Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL 

DE INSALUBRIDADE ajuizada por JUSSARA RAMOS SANTOS 

EVANGELISTA em face MUNICÍPIO DE CÁCERES – MT, alegando que é 

servidora pública municipal, no Cargo de enfermeira, trabalhando em 

contato direto e permanente com agentes biológicos insalubres, razão pela 

qual requer o pagamento de adicional de insalubridade. Em que pese o 

disposto no anexo 14 da NR 15, não constituem elementos suficientes 

para aferir se o autor faz jus ao adicional pleiteado, uma vez que para 

tanto deve ser considerado o agente e tempo de exposição no caso 

concreto. O fato é que o caso em apreço necessita de complexa prova 

pericial, fugindo, pois, da competência do Juizado Especial. Inclusive, em 

caso análogo o TJMT já se posicionou nesse sentido no Incidente de 

Conflito Negativo de Competência suscitado por este Juizado: CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA - 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E DA FAZENDA 

PÚBLICA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO 

ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DA VARA 

CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A necessidade de produção de prova 

pericial para aferir em que grau de porcentagem atinge tal insalubridade e 

definir o grau de exposição aos agentes de risco impossibilita seja a 

causa processada no Juizado Especial, diante da complexidade da 

matéria. (CC 148702/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 05/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015) Tratando-se de matéria 

complexa, o Juizado da Fazenda Pública é incompetente para julgá-la, nos 

termos do Enunciado 11 da Fazenda Pública: ENUNCIADO 11 – As causas 

de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para 

assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do 

Juizado da Fazenda Pública. Posto isso, declaro de ofício a incompetência 

do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da 

Lei nº 9.099/95. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002875-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DELMIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo n. 1002875-32.2017.811.0006 VISTOS ETC., Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por VALDECI DELMIRO DE SOUZA em desfavor 

de BANCO BRADESCO S.A. e BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO. Consta nos autos que a parte autora reside no município de 

Curvelândia/MT, sendo, nesse caso, o Foro da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT o competente para a apreciação da lide. Neste contexto, 

flagrante a incompetência territorial, o que, determina, segundo a dicção 

do Art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95, e enunciado 89 do FONAJE, a 

extinção do feito. A propósito: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSENCIA DE PREVISÃO DE 

REMESSA PARA O JUÍZO COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004529939, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 08/04/2014) (TJ-RS 

- Recurso Cível: 71004529939 RS , Relator: Roberto José Ludwig, Data de 

Julgamento: 08/04/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2014) JUIZADO ESPECIAL - 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO 

ARTIGO 51, III DA LEI Nº 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO FONAJE - 

RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 51, III da Lei dos Juizados Especiais, 

contempla a hipótese de extinção do feito sem julgamento de mérito 

quando reconhecida a incompetência territorial. 2 - O Enunciado 89 do 

FONAJE orienta que: "A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis." 3 - Recurso conhecido e 

provido. RNEI, 1850/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 

12/07/2012.Destaquei. FONAJE - ENUNCIADO 89 - A incompetência 

territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais 

cíveis (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Ante o exposto, 

declaro a incompetência territorial, em consequência JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito, o presente feito, com arrimo no artigo 51, inciso III, da 

lei nº 9.099/95 e enunciado 89 do FONAJE. Condenação em custas e 

honorários incabíveis nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004996-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TERA AMADIZOM SAMPAIO (REQUERENTE)

DIVINA ROZA SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO HALLAK ALCANTARA OAB - MT20045/O (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

PROCESSO Nº 1004996-33.2017.8.11.0006 Reclamantes: TERA 

AMADIZOM SAMPAIO e DIVINA ROZA SAMPAIO. Reclamada: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de ação em que se discute a 

incidência do Imposto de Circulação de Mercadorias - ICMS sobre as 

tarifas relativas a transmissão e distribuição de energia elétrica 

(TUSD/TUST/EUSD). A Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu 

o Conflito de Competência nº 1004244-79.2017.8.11.0000 no seguinte 

sentido: Decisão: À UNANIMIDADE DE VOTOS JULGOU PROCEDENTE O 

CONFLITO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 4ª VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. (TJ/MT – Conflito de Competência: 

1004234-35.2017.8.11.0000, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL. Julgamento: 

07/12/2017). No Sistema dos Juizados Especiais, formado por conjunto 

normativo próprio composto pelas leis 9.099/95, 10259/01, e 12.153/09, a 

incompetência, inclusive a relativa, determina a extinção do feito, nos 

termos do art. 51 II e III da Lei 9.099/95, aplicável neste juízo por força da 

redação dada ao art. 27 da Lei 12.153/09. Nesse contexto, vê-se que a 

determinação da lei especial é a extinção do feito, razão pela qual não há 

como proceder à remessa do processo para outra vara, notadamente em 

razão do princípio da especialidade, bem como a incompatibilidade de 

procedimento e a necessidade do recolhimento das custas processuais, 

com eventual adequação da inicial e documentação necessária ao 

preenchimento dos requisitos exigidos pelo CPC para a distribuição da 

ação na justiça comum. Nesse sentido o Enunciado Fonaje 161: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. 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: 8010995-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE LEE AMORIM CARRIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 8010995-76.2016.8.11.0006 Reclamante: ANNE LEE AMORIM 

CARRIJO Reclamada: MUNICIPIO DE CACERES Dispensado o relatório (Lei 

nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível alegando a parte 

reclamante que a reclamada suspendeu os serviços de abastecimento de 

água mesmo estando com as faturas pagas. Pugnando no final pela 

anulatória do débito, bem como pela indenização por danos morais e 

materiais. É o do essencial. Fundamento e decido. Compulsando os autos, 

verifica-se que a causa de pedir deste processo é a suposta 

má-prestação do serviço de água para a Requerente em sua residência, 

no Município de Cáceres. Forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva da 

parte reclamada, vez que o serviço de água, esgoto, drenagem e resíduos 

sólidos do Município de Cáceres é prestado pela autarquia denominada 

“Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal”, conforme Lei nº. 

2.520, de 12 de fevereiro de 2016. Sendo assim, a responsável pelo 

serviço de abastecimento de água do município é a empresa ÁGUAS DO 

PANTANAL, cabendo à parte reclamante ingressar com uma ação como a 

presente. Desta feita, da análise dos documentos anexos nos autos, 

verifica-se que a reclamada é parte ilegítima para figurar no polo passivo 

desta reclamação. Posto isso, com fundamento no art. 485, VI do CPC, 

julgo EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, promovido por ANNE 

LEE AMORIM CARRIJO em desfavor de MUNICIPIO DE CÁCERES. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. 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. 
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Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 1001199-15.2018.8.11.0006 Reclamante: ADAO JOSE DA 

COSTA Reclamada: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Vistos, etc. Cuida-se de ação em que se discute a incidência do Imposto 

de Circulação de Mercadorias - ICMS sobre as tarifas relativas a 

transmissão e distribuição de energia elétrica (TUSD/TUST/EUSD). A 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu o Conflito de 

Competência nº 1004244-79.2017.8.11.0000 no seguinte sentido: Decisão: 

À UNANIMIDADE DE VOTOS JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO PARA 

FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 

DA CAPITAL.  (TJ /MT –  Con f l i t o  de  Competênc ia: 

1004234-35.2017.8.11.0000, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL. Julgamento: 

07/12/2017). No Sistema dos Juizados Especiais, formado por conjunto 

normativo próprio composto pelas leis 9.099/95, 10259/01, e 12.153/09, a 

incompetência, inclusive a relativa, determina a extinção do feito, nos 

termos do art. 51 II e III da Lei 9.099/95, aplicável neste juízo por força da 

redação dada ao art. 27 da Lei 12.153/09. Nesse contexto, vê-se que a 

determinação da lei especial é a extinção do feito, razão pela qual não há 

como proceder à remessa do processo para outra vara, notadamente em 

razão do princípio da especialidade, bem como a incompatibilidade de 

procedimento e a necessidade do recolhimento das custas processuais, 

com eventual adequação da inicial e documentação necessária ao 

preenchimento dos requisitos exigidos pelo CPC para a distribuição da 

ação na justiça comum. Nesse sentido o Enunciado Fonaje 161: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. 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: 1001178-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO ANDRE DE SOUZA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 1001178-39.2018.8.11.0006 Reclamante: LUCIO ANDRE DE 

SOUZA MESQUITA Reclamada: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos, etc. Cuida-se de ação em que se discute a incidência 

do Imposto de Circulação de Mercadorias - ICMS sobre as tarifas relativas 

a transmissão e distribuição de energia elétrica (TUSD/TUST/EUSD). A 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu o Conflito de 

Competência nº 1004244-79.2017.8.11.0000 no seguinte sentido: Decisão: 

À UNANIMIDADE DE VOTOS JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO PARA 

FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 

DA CAPITAL.  (TJ /MT –  Con f l i t o  de  Competênc ia: 

1004234-35.2017.8.11.0000, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL. Julgamento: 

07/12/2017). No Sistema dos Juizados Especiais, formado por conjunto 

normativo próprio composto pelas leis 9.099/95, 10259/01, e 12.153/09, a 

incompetência, inclusive a relativa, determina a extinção do feito, nos 

termos do art. 51 II e III da Lei 9.099/95, aplicável neste juízo por força da 

redação dada ao art. 27 da Lei 12.153/09. Nesse contexto, vê-se que a 

determinação da lei especial é a extinção do feito, razão pela qual não há 

como proceder à remessa do processo para outra vara, notadamente em 

razão do princípio da especialidade, bem como a incompatibilidade de 

procedimento e a necessidade do recolhimento das custas processuais, 

com eventual adequação da inicial e documentação necessária ao 

preenchimento dos requisitos exigidos pelo CPC para a distribuição da 

ação na justiça comum. Nesse sentido o Enunciado Fonaje 161: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. 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: 1001177-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 1001177-54.2018.8.11.0006 Reclamante: MIGUEL RIBEIRO DA 

SILVA Reclamada: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Vistos, etc. Cuida-se de ação em que se discute a incidência do Imposto 

de Circulação de Mercadorias - ICMS sobre as tarifas relativas a 

transmissão e distribuição de energia elétrica (TUSD/TUST/EUSD). A 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu o Conflito de 

Competência nº 1004244-79.2017.8.11.0000 no seguinte sentido: Decisão: 

À UNANIMIDADE DE VOTOS JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO PARA 

FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA 

DA CAPITAL.  (TJ /MT –  Con f l i t o  de  Competênc ia: 

1004234-35.2017.8.11.0000, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL. Julgamento: 

07/12/2017). No Sistema dos Juizados Especiais, formado por conjunto 

normativo próprio composto pelas leis 9.099/95, 10259/01, e 12.153/09, a 

incompetência, inclusive a relativa, determina a extinção do feito, nos 

termos do art. 51 II e III da Lei 9.099/95, aplicável neste juízo por força da 

redação dada ao art. 27 da Lei 12.153/09. Nesse contexto, vê-se que a 

determinação da lei especial é a extinção do feito, razão pela qual não há 

como proceder à remessa do processo para outra vara, notadamente em 
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razão do princípio da especialidade, bem como a incompatibilidade de 

procedimento e a necessidade do recolhimento das custas processuais, 

com eventual adequação da inicial e documentação necessária ao 

preenchimento dos requisitos exigidos pelo CPC para a distribuição da 

ação na justiça comum. Nesse sentido o Enunciado Fonaje 161: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. 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: 8010978-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINER MARCELO SILVA COENE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010978-40.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA e proposta por REINER MARCELO SILVA COENE em face de 

BANCO BRADESCARD S.A, alegando que apesar de não ter contratado 

com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. 

A parte Requerida juntou aos autos o referido contrato que alega ter sido 

assinado pela parte autora, ao passo que o mesmo nega tê-lo realizado. 

Para aferir se a assinatura lançada no contrato é verídica ou não, 

necessária se faz a confecção de perícia grafotécnica e, como tal prova 

não pode ser produzida no procedimento sumaríssimo dos Juizados 

Especiais Cíveis, impõe-se a extinção do feito, a fim de que seja a ação 

proposta perante a Justiça Comum, momento em que será oportunizada a 

realização da prova técnica. É o que orienta a jurisprudência: JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA 

ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A 

competência dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor 

complexidade. 2. Na hipótese dos autos, a recorrida afirma não possuir 

contrato de telefonia com a empresa recorrente, mas a ré trouxe aos 

autos documentos que demonstram a existência de contrato entabulado 

entre as partes. Assim, é imprescindível a realização de perícia 

grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura aposta no 

documento, revelando-se adequada a valoração do juiz da origem. 3. 

Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o 

deslinde da controvérsia, verifica-se a complexidade da matéria, que 

resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do 

art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. 4. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento 

servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei n. 9.099/95. 

Condenada a recorrente ao pagamento das custas, que resta suspenso 

em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários, em face da 

ausência de contrarrazões. (TJDFT - Acórdão n.584896, 

20110910260702ACJ, Relator: LEILA CURY, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 08/05/2012, 

Publicado no DJE: 10/05/2012. Pág.: 314) Grifo nosso. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 3.º, caput, c/c art. 

51, II da Lei n.º 9.099/95; 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. 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: 8012757-64.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8012757-64.2015.8.11.0006 Vistos. O autor, em Id. 10780594 

foi devidamente intimado a aportar aos autos o comprovante de 

residência, e em Id. 10935883 manifestou-se informando que não possui 

nenhum documento em seu nome que possa comprovar a sua moradia, 

pugnando para que fosse marcado dia e horário para que o Reclamante 

confirme pessoalmente no gabinete do magistrado o endereço em que 

reside. Em que pese as alegações do autor, rejeito o pedido postulado, 

posto que imprescindível a juntada de comprovante de endereço em nome 

próprio, ou que demonstre vínculo com o titular do comprovante de 

endereço trazido aos autos, o que não ocorreu, razão pela qual o 

indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, determinando o arquivamento após o trânsito em julgado. 

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: 1007584-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILZA ALVES DE ABREU (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)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007584-13.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. A parte autora 

manifestou requerendo a extinção do feito consoante se observa no termo 

de audiência digitalizado nos autos POSTO ISTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: a) Extinguir o feito sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, VI do CPC; b) Submeto o presente projeto de 

sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 
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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: 8020005-81.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8020005-81.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA promovida pelo MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO e LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA em face de 

MUNICÍPIO DE CÁCERES e ESTADO DE MATO GROSSO. Compulsando os 

autos verifico que a parte autora pugnou pela extinção do feito sem 

resolução do mérito, conforme petição juntada em Evento Id. nº 10622303. 

Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 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 ação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Revogo a antecipação de tutela concedida. Arquive-se este processo. 

Publique-se. Intime-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. 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: 1005550-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA EMIDIO MOIZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORCAFE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA OAB - MT0011625A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 1005550-65.2017.8.11.0006 Reclamante: WILMA EMIDIO 

MOIZES Reclamada: NORCAFE COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA – ME Vistos etc., Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Cuida-se de reclamação em que a causa de pedir reside 

na alegação de protesto indevido por débito que aduz desconhecer. 

Conforme se colhe dos autos, houve a expressa desistência pelo 

procurador da parte reclamante no (id. 13775940), postulando pela sua 

homologação. Posto isso, OPINO pela homologação da desistência e 

julgando extinto o feito sem resolução do mérito, o que faço com forte na 

norma do art. 485, inciso VIII do NCPC. Arquive-se. 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. 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: 1005443-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENILDO PEREIRA (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)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005443-21.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. A parte autora 

manifestou requerendo a extinção do feito consoante se observa no ID 

12631429. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

a) Extinguir o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI 

do CPC; b) Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011204-21.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERCILHO PEREIRA PRESTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ELIAS PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011204-21.2011.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. O Patrono da 

parte Autora manifestou a desistência em dar continuidade no presente 

feito em audiência de Conciliação, devido ao falecimento da mesma. 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) Extinguir o 

feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC; b) 

Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar 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: 1005211-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005211-09.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

o débito foi devidamente quitado, sendo requerido a levantamento por 

parte do Exequente. Assim, diante da quitação do débito, deve o feito ser 

extinto pelo cumprimento integral da obrigação. Proceda-se ao necessário 

para o levantamento dos valores depositados nos autos ao Exequente, 

observando os dados informados pelo patrono do Autor. Posto isso, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTA a presente EXECUÇÃO. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010473-54.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT15020/B-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010473-54.2013.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Extrai-se dos 

autos que houve pagamento integral da obrigação, conforme alvará 

expedido no ID 13228914. Assim, julgo e declaro extinta a presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011640-72.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011640-72.2014.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Extrai-se dos 

autos que houve pagamento integral da obrigação, conforme comprovante 

de pagamento juntado aos autos de RPV 0051921-93.2015.8.11.0000. 

Assim, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010259-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO TEODORO DE MELLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010259-58.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo a 

extinção da execução, haja vista a inexigibilidade do título dos autos. Em 

análise aos argumentos juntados aos Embargos à Execução, observo que 

razão assiste ao Embargante, visto que, em despacho da Magistrada, em 

processo de número 4642-11.2006.811.0006, que tramita na 4ª Vara Cível 

desta Comarca, requer nova perícia contábil, sob pena de não liberação 

dos honorários. Observo que, em feito da 4ª Vara Cível, existe Certidão 

datada de 23/05/2016, na qual verifica-se que o perito Nivaldo Teodoro de 

Mello informa o desinteresse na nomeação para nova perícia haja vista 

não mais residir na Comarca. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os 

embargos interpostos e declaro extinta a presente execução de sentença, 

com fundamento no art. 920 c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. P. I. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010086-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010086-34.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, sustentando 

excesso na Execução, pois, o cálculo apresentado pela Exequente foi 

realizado com base em índice de atualização diverso do que teria que ser 

utilizado. Em análise ao cálculo juntado aos Embargos à Execução, 

observo ter sido respeitado o indexador correto para o cálculo de 

atualização. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os embargos 

interpostos, a fim de prosseguir a execução no valor de R$4.090,28 

(quatro mil e noventa reais e vinte e oito centavos). P. I. 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: 8011944-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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REVITA CAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Renato Rodrigues Coutinho OAB - MT0014393A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011944-03.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por 

NATANAEL FELIX DA SILVA em desfavor de REVITHA CAR, alegando que 

em 26.05.2016 comprou do Requerido um veículo KOMBI, entretanto, ficou 

impossibilitado de realizar a transferência do mesmo para seu nome 

porque estava em nome de terceiro e o Requerido não providenciou a 

documentação para o procedimento. O Requerido apresentou contestação 

informando que a demora no preenchimento do DUT ocorreu em razão do 

veículo estar no nome da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

– APEA e a procuradora Anedina Francisca Alves faleceu, sendo 

necessário aguardar a regularização de representação para preencher o 

documento para o autor. Juntou D.U.T assinado em 16.08.2016, data 

anterior ao ajuizamento da ação. No caso vertente, não vislumbro, na 

hipótese, que o ocorrido tenha causado dor, vexame, humilhação, 

sofrimento exorbitante a ponto de afetar profundamente a higidez psíquica 

da demandante a ensejar a pretendida indenização por danos morais. 

Inexistindo prova de abalo a atributo de sua personalidade, não há que se 

falar em dano moral indenizável, tratando-se a situação relatada de mero 

aborrecimento da vida cotidiana. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. 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: 1002353-39.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA COSTA MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002353-39.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

promovida por PAMELLA COSTA MENACHO KONDO em desfavor de 

CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A (PONTO FRIO), alegando que em 

03.08.2016 realizou compra de 3 itens no site da Requerida: um 

refrigerador Eletrolux pelo valor de R$ 2.099,00 (dois mil e noventa e nove 

Reais) + frete no valor de R$ 100,00 (cem Reais); uma lavadora de roupas 

Consul no valor de R$ 935,74 (novecentos e trinta e cinco Reais e setenta 

e quatro centavos) + frete de R$ 75,05 (setenta e cinco Reais e cinco 

centavos) e um depurador sugar orion inox no valor de R$ 547,00 

(quinhentos e quarenta e sete Reais) + frete de R$ 89,00 (oitenta e nove 

Reais). Ocorre que após o pagamento foi informada que o refrigerador e a 

lavadora não estavam disponíveis em estoque e não havia previsão de 

reabastecimento, ficando a critério da autora trocar os produtos ou 

cancelar a compra. Assim, a autora optou por cancelar a compra dos itens 

indisponíveis, ficando convencionado que o valor dos mesmos seria 

estornado no cartão de crédito. Relata que apesar de constar o estorno 

na sua fatura, isso não ocorreu, pois, abaixo consta na mesma o 

parcelamento do valor integral da compra realizada pela autora parcelada 

em dez vezes. A Requerida, devidamente citada, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual decreto sua revelia. Assim, 

passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, 

inciso II do Código de Processo Civil. Entretanto, o reconhecimento dos 

efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a presunção de veracidade 

pode ser afastada diante das circunstâncias dos autos, mormente pela 

regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à 

instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados 

pelo reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do 

contrário resultar da convicção do juiz. No caso em apreço, observo pela 

fatura apresentada pela parte autora que houve estorno do valor dos itens 

cancelados pela autora. Em que pese persistirem os descontos em sua 

integralidade, não há irregularidade na conduta da Requerida, pois, já foi 

debitado/estornado o valor pago. Se houvesse cessado os descontos não 

haveria porque estornar o valor, uma vez que não haveria o que ressarcir 

à autora. Cancelar os descontos em conjunto com o estorno configuraria 

enriquecimento sem causa à autora, conduta vedada em nosso 

ordenamento jurídico. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003722-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA RODRIGUES DAMASIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1003722-68.2016.8.11.0006 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 REPARAÇÃO 

POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por MARCELA 

RODRIGUES DAMASIO em desfavor de RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 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. Passo à análise do mérito. Pleiteia o Reclamante indenização por 

danos morais ao argumento de que teve seus dados inscritos no cadastro 

de proteção ao crédito indevidamente pela Reclamada, sob a alegação de 

que não possui nenhum débito com a empresa. A Reclamada, em defesa, 

alega que a cobrança é referente à cessão de crédito de contrato 

anteriormente firmados pelo autor com o Banco Santander, decorrente de 

operações comerciais, o que torna legítima a cobrança e a inserção dos 

dados do mesmo nos cadastros de proteção ao crédito em virtude do não 

pagamento das dívidas. Analisado o processo e os documentos que o 

instruem, verifica-se que a Reclamada comprovou que os débitos 

negativados foram cedidos pelo Banco Santander, credora original da 

Reclamante, conforme contratos colacionados (ids. 11654427 e 

11654429). Importante salientar que no presente caso é desnecessária a 

notificação do devedor da cessão do crédito firmada entre a Instituição 

Financeira e a Reclamada. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA 

EXISTENTE. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. Inexistindo 
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controvérsia acerca da existência da dívida constituída perante a credora 

originária, e comprovada a cessão de crédito, não há ilicitude no cadastro 

do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito. A notificação a 

que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar 

que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor, não o 

desobrigando, porém, em face do cessionário, tampouco retirando a 

legitimidade deste para buscar o seu crédito. DERAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70052551231, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, 

Julgado em 28/03/2013, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

03/04/2013)”. Desta feita, resta demonstrada a legalidade da inscrição dos 

dados do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, inexistindo 

razões para indenizar. Corroborando: “CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DEVIDA. CRÉDITO 

CEDIDO DO BANCO SANTANDER PARA EMPRESA DE COBRANÇA. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO 

DA CESSÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA CONFIRMADA. Ao contrário do que tenta fazer crer a parte 

autora, que se insurge contra sentença de improcedência do pedido 

formulado, não há ocorrência de falha da ré ao proceder com a inclusão 

no cadastro de inadimplentes. A origem do débito restou evidenciada com 

a juntada do documento da fl. 39 em que descritas as despesas de cartão 

de... (TJ-RS - Recurso Cível: 71003847613 RS, Relator: Leandro Raul 

Klippel, Data de Julgamento: 26/07/2012, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/07/2012)”. 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. 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: 1002867-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1002867-55.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C Indenização por Danos Morais 

proposta por LEANDRO ROGER FRANCISCO DOS SANTOS em desfavor 

de TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando que ao tentar realizar compras no 

crediário foi informada que a Requerida havia inserido seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 105,91 (cento e 

cinco Reais e noventa e um centavos). Entretanto, tal negativação é 

indevida, pois, não contratou os serviços da Requerida. 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. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, bem como documentos pessoais compatível com àqueles 

aportados na inicial. 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. 

Ademais, a Requerida apresentou histórico de pagamento por meses 

subsequentes o que corrobora a ausência de conduta fraudulenta. 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. 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 reclamado 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. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: 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. 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 à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006569-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006569-09.2017.8.11.0006 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 ABEL CAETANO em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os serviços da 

Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito por um débito no valor de R$ 248,73 (duzentos e quarenta e oito 

Reais e setenta 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. 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. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. 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: 1006379-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA GARCIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006379-46.2017.8.11.0006 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 ROSA MARIA GARCIA DA COSTA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que em consulta para 

aprovação de crédito, descobriu que a Requerida havia inserido seu nome 

no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 110,93 

(cento e dez Reais e noventa 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. 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 
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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: 1005467-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI FERNANDES MASABI (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: 1005467-49.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por VALDECI FERNANDES MASABI em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que apesar de não ter 

contratado os serviços da Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. 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: 1006541-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARISELMA DE FATIMA NEPOMUCENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006541-41.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por MARISELMA DE FÁTIMA NEPOMUCENO DA SILVA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que apesar de não ter contratado os 

serviços da Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito por um débito no valor de R$ 129,70 (cento e vinte e nove Reais e 

setenta 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. 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, 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011817-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 8011817-65.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO ajuizada por SEBASTIAO DA SILVA em face do 

MUNICÍPIO DE CÁCERES. Versam os autos sobre pedido de 

reconhecimento de direito às horas extras e verbas trabalhistas 

reivindicadas pelo autor, servidor público, em razão do labor extraordinário 

habitual, eis que estaria cumprindo uma jornada de trabalho das 18:00h de 

um dia às 06:00h de outro dia, ou seja, trabalhando 13 (treze) horas por 

dia, e que ainda labora nos finais de semana e feriados numa jornada de 

trabalho de 25 (vinte e cinco) horas. Menciona o Autor que o Réu não está 

pagando corretamente as horas extras acrescidas do adicional de 50%, 

conforme estabelece o disposto no art. 171 da LC 25/97, haja vista que 

são laboradas suplementarmente, em média, 135 horas/mês, e que não 

goza de descanso semanal remunerado. Ao final requer o pagamento do 

valor correspondente a todas as horas extras e seus reflexos 

alusivamente a todo período imprescrito (últimos cinco anos contados da 

data de distribuição da presente ação), pagar ao Autor os valores 

correspondentes aos reflexos destas aludidas horas extras incidentes 

sobre férias, adicional de 1/3 de férias e 13º salários, bem como fazer a 

implantação, na folha de pagamentos, dos valores devidos mensalmente a 

título de horas extras e seus reflexos. Nota-se que a requerida, mesmo 

citada, deixou de apresentar contestação no prazo legal, tornando-se, 

dessa forma, revel. Entretanto, afasto os efeitos da revelia em face da 

Requerida, pois os mesmos não são opostos à Fazenda Pública: 

“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. (TJRS, Apelação e Reexame 

Necessário Nº 70069319549, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 11/08/2016). 

Passo à análise do mérito. É o caso de improcedência total dos pedidos. 

Ressai dos autos que o autor laborou durante o período alegado na 

função de guarda das 18 horas de um dia até as 06 horas do outro, sem 

intervalo intrajornada. Na referida função, ao trabalhar 12 (doze) horas, o 

autor tinha 36 (trinta e seis) horas de descanso – o chamado "regime de 

compensação 12x36". No que concerne às horas extraordinárias, que 

podem ser conceituadas como o exercício, pelo servidor, das suas 

atribuições por tempo superior à jornada legalmente imposta, quis a 

CRFB/1988 coibir a jornada de trabalho por tempo superior ao estipulado 

ao determinar que o labor excepcional terá remuneração diferenciada, 

superior à hora normal de trabalho. Pois bem, a Lei Complementar 

Municipal 25/1997, estipula que a jornada de trabalho dos servidores 

públicos será, em regra, de 40 (quarenta) horas semanais, 

remunerando-se o labor excepcional com acréscimo de 50% (cinquenta 

pontos percentuais) em relação à hora normal de trabalho: Lei 

Complementar Municipal 25/1997, alterada pela Lei Complementar nº 94, de 

21 de dezembro de 2011: “Art. 27 [...] A administração poderá modificar a 

jornada de trabalho prevista no caput deste artigo, observando o interesse 

de serviço, bem como estabelecer regras de compensação ou 

revezamento para os servidores que trabalham em regime de escala ou 

jornada diferenciada, por meio de Decreto, respeitada a duração máxima 

do trabalho semanal de 40 (quarenta) horas e observados os limites 

mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente, sem 

existência de redução de vencimentos ou remuneração. [...]” No regime de 

trabalho a que se submetia o autor, sua jornada era de doze horas de 

labor, seguida de trinta e seis de descanso (’12 x 36’). Sem dúvida, havia 

trabalho em jornadas superiores ao limite constitucional de oito horas; não 

era excedido, porém, o limite semanal de 40 horas. A dilatação da jornada 

de trabalho em um dia pode, em regra, ser compensada com sua redução 

proporcional em outros dias. A Constituição o autoriza, no art. 7º, XIII, 

aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 2º. Nem se diga 

ainda quanto ao disposto no inciso XIII do art. 7º que exige, para a 

compensação, o acordo ou convenção coletiva de trabalho, vez que tal 

acordo é incompatível com o serviço público. A convenção coletiva não é 

aplicável no âmbito da administração pública, já que, entre os direitos 

sociais reconhecidos aos servidores públicos pelo parágrafo 2º do art. 39 

da Constituição, não está incluído o de ‘reconhecimento das convenções e 

acordos coletivos de trabalho’, estampado no seu art. 7º, XXVI. Também 

não parece compatível fazer a compensação dependente de acordo, pois 

submetida a administração à vontade mutável dos servidores, o que não 

se harmoniza com o princípio da continuidade do serviço público. Não se 

pode, porém, pré-excluir a possibilidade dessa compensação, pois isso 

levaria a uma excessiva rigidez do regime de trabalho dos servidores 

públicos, com prejuízo não só à administração e aos administrados como, 

também, aos próprios servidores. No caso, ausente uma norma expressa 

que se aplique às relações entre os servidores municipais e a 

administração, deve ser admitida alguma flexibilidade, temperada pelo 

princípio da razoabilidade. O art. 27 da Lei Complementar n. 25/1997 fixou 

a jornada semanal dos servidores públicos em 40 horas, e a diária no 

mínimo de seis e máximo de oito. Nada disse sobre a hipótese de 

compensação de jornada. Isso, porém, não pode ser óbice a que se adote 

o regime de compensação, quando necessário ou conveniente ao melhor 

atingimento das finalidades da administração. No caso, a jornada diária foi 

elastecida em quatro horas, compensando-se com trinta e seis horas 

seguidas de descanso. Pretende, o autor que lhe sejam pagas 

horas-extras, sob o pressuposto de que teria direito à jornada de oito 

horas, entretanto nada diz sobre o descanso de trinta e seis horas. Não 

me parece que haja razoabilidade nessa pretensão. Não pode o autor 

pretender apenas vantagens do regime de compensação, sem seus 

incômodos. Nem me parece desarrazoada a relação entre o sacrifício das 

doze horas de trabalho contínuo e o benefício de trinta e seis horas de 

contínuo descanso. Portanto, conclui-se que o regime de 12x36 não 

implica pagamento de horas extras. Além disso, a Administração Pública 

pode modificar a jornada de trabalho do servidor por razões de 

conveniência e oportunidade, desde que o faça nos limites da lei. 

Outrossim, depreende-se dos documentos juntados aos autos, que o 

autor percebia remuneração indenizatória pelas horas extraordinárias 

laboradas bem como pelo adicional noturno, proporcionalmente ao regime 

de compensação a que estava submetido. Desse modo, alterado o horário 
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do servidor público municipal, passando ele a cumprir regime especial de 

12x36, não há que se falar em jornada extraordinária, eis que o servidor já 

recebe gratificação com caráter excepcional em razão do horário 

especial, razão pela qual não há como se acolher o pedido do Autor. 

Colha-se aresto pertinente: “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VIGIA – PRETENSÃO DE 

RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS - JORNADA ORIGINÁRIA DE 30 

(TRINTA) HORAS SEMANAIS - ALTERAÇÃO PARA REGIME ESPECIAL - 

CARGA HORÁRIA DE 12 X 36 - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O 

TRABALHO EXCEDEU 12 (DOZE) HORAS DIÁRIAS - IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. “A Administração Pública pode modificar a jornada de 

trabalho por razões de conveniência e oportunidade, desde que o faça 

nos limites da lei. Alterado o horário do servidor público municipal, 

passando ele a cumprir regime especial de 12x36, as horas extras devem 

ser aferidas a partir da 12ª hora de labor, e não com base na carga 

semanal inicialmente prevista, de 30 (trinta) horas.” (Apelação / Reexame 

Necessário , 81186/2010, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/02/2011, Data da 

publicação no DJE 02/03/2011)” (TJMT, Ap 122315/2014, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/03/2016, Publicado no DJE 01/04/2016) 

Destarte, o reconhecimento do pedido de horas extras e demais verbas 

pretendidas não prospera. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, 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. 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: 1001619-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO DA LUZ PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1001619-54.2017.8.11.0006 Exequente: Manoel Joao Da Luz 

Pedroso Executado: BV Financeira S/A Credito- Financiamento e 

Investimento Vistos etc., A obrigação foi satisfeita conforme informado 

pelo exequente no ID 13115803. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. Ante o exposto, declaro extinta a presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Arquivem-se. P. I. 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: 1006355-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERNANDES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006355-18.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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: 1007271-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007271-52.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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: 1007272-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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Processo: 1007272-37.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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: 1007251-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGUES (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007251-61.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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: 1006240-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006240-94.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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: 1006230-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE OLIVEIRA (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: 1006230-50.2017.8.11.0006 Promovente: Sebastiao de Oliveira 

Promovido: Vivo S.A. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos 

verifica-se que a parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 12062292), e não consta nos autos 

qualquer justificativa para a ausência do autor. 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. 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: 1005488-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR SOUZA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005488-25.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

autora, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa para sua 
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ausência. Ante o exposto, 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. 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, 

em correição. 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: 1005491-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005491-77.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

autora, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa para sua 

ausência. Ante o exposto, 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. 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, 

em correição. 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: 1006520-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA BEATRIZ COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006520-65.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

autora, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa para sua 

ausência. Ante o exposto, 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. 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, 

em correição. 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: 8012213-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PRUDENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8012213-42.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

autora, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa para sua 

ausência. Ante o exposto, 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. 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, 

em correição. 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: 1000026-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SANTOS SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000026-87.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

autora, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa para sua 

ausência. Ante o exposto, 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. 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, 

em correição. 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.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006529-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CEILA MARIA DELUQUE 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

 

Processo: 1006529-27.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

autora, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa para sua 

ausência. Ante o exposto, 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. 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, 

em correição. 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: 1005077-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ANDRADE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005077-79.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

autora, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato, não tendo justificado tal ausência. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto 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, em correição. 

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: 1005537-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE SOUZA 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)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005537-66.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

autora, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa para sua 

ausência. Ante o exposto, 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. 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, 

em correição. 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: 1005435-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REIVSON HENRIQUE COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005435-44.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

autora, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa para sua 

ausência. Ante o exposto, 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. 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, 

em correição. 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: 1005322-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA TEIXEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005322-90.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

autora, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato, tendo apresentado justificativa um dia antes da 

mesma, não sendo considerada justificativa plausível para sua ausência. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 
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PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto 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, em correição. 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: 1005418-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA MAYARA TAVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005418-08.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

autora, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa para sua 

ausência. Ante o exposto, 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. 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, 

em correição. 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: 1005475-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINA MARIA DA SILVA SOARES (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: 1005475-26.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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: 1005080-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FERREIRA DE PAULA CASTRO (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: 1005080-34.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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: 1006254-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO CEZARIO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006254-78.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005768-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON BRENO SILVA MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005768-93.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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: 1006641-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006641-93.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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: 1006639-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KETLLIN MARIANO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006639-26.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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: 1005429-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005429-37.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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: 1005081-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FERREIRA DE PAULA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 
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(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005081-19.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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: 1005804-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARGARETH 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

 

Processo: 1005804-38.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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: 1005332-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GOMES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005332-37.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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: 1005345-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PATRICIA DOMINGOS (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: 1005345-36.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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: 1005098-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE CLARA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005098-55.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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 
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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. 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, em correição. 

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: 1005402-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YORRANS SCACHETI MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005402-54.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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: 1005425-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GUILHERME DA SILVA LEITE (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)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005425-97.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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: 1002104-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALMIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002104-88.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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: 1002933-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RICHELE HURTADO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002933-35.2017.8.11.0006 Promovente: Tatiane Richele 

Hurtado Leite Promovido: Telefonica Brasil S.A. VISTOS ETC. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte Promovente, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato, conforme consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 

12562758), e não consta nos autos qualquer manifestação do autor. 

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. 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 
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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: 1002936-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MACIEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002936-87.2017.8.11.0006 Promovente: Wagner Maciel De 

Souza Promovido: Banco Losango S.A. - Banco Multiplo VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos verifica-se que a parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência 

(Evento Id. nº 12706195), e não consta nos autos qualquer manifestação 

do autor. 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. 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: 1005323-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005323-75.2017.8.11.0006 Promovente: Edna Goncalves da 

Silva Promovido: Vivo S.A. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos 

verifica-se que a parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 12706691), e não consta nos autos 

qualquer manifestação do autor. 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. 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: 1005090-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA 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

 

Processo: 1005090-78.2017.8.11.0006 Promovente: Rosangela da Silva 

Promovido: Vivo S.A. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos 

verifica-se que a parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 12705902), e não consta nos autos 

qualquer manifestação do autor. 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. 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: 1005428-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICYANE PATRICIA MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005428-52.2017.8.11.0006 Promovente: Gleicyane Patricia 

Mendes De Souza Promovido: Banco Bradesco S.A. VISTOS ETC. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos verifica-se que a parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência 

(Evento Id. nº 12558927), e não consta nos autos qualquer manifestação 

do autor. 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. 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 
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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: 1005324-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JECTON KEYLER FELIX BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-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: 1005324-60.2017.8.11.0006 Promovente: Jecton Keyler Felix 

Batista Promovido: Claro S.A. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando 

os autos verifica-se que a parte Promovente, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme 

consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 12095260), e não 

consta nos autos qualquer manifestação do autor. 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. 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: 1005462-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN SILVA BALIEIRO (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: 1005462-27.2017.8.11.0006 Promovente: Kelvin Silva Balieiro 

Promovido: Vivo S.A. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos 

verifica-se que a parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 12706480), e não consta nos autos 

qualquer manifestação do autor. 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. 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: 1006442-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE REGINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006442-71.2017.8.11.0006 Promovente: Edilene Regina 

Ferreira Promovido: Banco Itaucard S.A. VISTOS ETC. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte Promovente, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato, conforme consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 

12565366), e não consta nos autos qualquer manifestação do autor. 

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. 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: 1006338-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JESUS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006338-79.2017.8.11.0006 Promovente: Benedito Jesus de 

Almeida Promovido: Banco Bradesco S.A. VISTOS ETC. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte Promovente, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato, conforme consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 

12565286), e não consta nos autos qualquer manifestação do autor. 

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. 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 
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anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007393-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JORGE CORREA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007393-65.2017.8.11.0006 Promovente: Fernando Jorge 

Correa de Paula Promovido: Gazin Comercio de Moveis e Eletrodomesticos 

Ltda. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos verifica-se que a parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência 

(Evento Id. nº 12704026), e não consta nos autos qualquer manifestação 

do autor. 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. 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: 8010532-76.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CYNARA PIRAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CARDOZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010532-76.2012.8.11.0006 Promovente: Cynara Piran 

Promovido: Paulo Cardozo VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos 

verifica-se que a parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 12702591), e não consta nos autos 

qualquer manifestação do autor. 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. 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: 1007491-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALLIF LENNON GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007491-50.2017.8.11.0006 Promovente: Hallif Lennon Gomes 

De Arruda Promovido: Ativos S/A Cia Securitizadora Creditos Financeiros 

VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos verifica-se que a parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência 

(Evento Id. nº 12859978), e não consta nos autos qualquer manifestação 

do autor. 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. 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: 1007487-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILDO PEDROSO 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

 

Processo: 1007487-13.2017.8.11.0006 Promovente: Nildo Pedroso da Silva 

Promovido: Vivo S.A. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos 

verifica-se que a parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 12765452), e não consta nos autos 

qualquer manifestação do autor. 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. 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.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007449-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DE OLIVEIRA LEITE (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: 1007449-98.2017.8.11.0006 Promovente: Jessica de Oliveira 

Leite Promovido: Vivo S.A. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos 

verifica-se que a parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 12764088), e não consta nos autos 

qualquer manifestação do autor. 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. 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: 1006525-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE FERNANDA DA SILVA DIAS (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: 1006525-87.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

autora, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa para sua 

ausência. Ante o exposto, 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. 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, 

em correição. 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: 1005221-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GOMES LEITE (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: 1005221-53.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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: 1006255-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON AGUAIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006255-63.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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: 1005477-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005477-93.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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: 1006381-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SALLES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006381-16.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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: 1006488-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006488-60.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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: 1005220-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CORTES (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: 1005220-68.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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: 1006617-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON APARECIDO DELUQUE PEDROSO (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)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006617-65.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 
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em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

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. Ante o 

exposto, 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. 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, em correição. 

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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 235840 Nr: 5123-51.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON BENEDITO DE ARRUDA, JUAREIS 

FILHO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT, LINDOMAR DA SILVA REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Vistos etc,

Cumprida a finalidade, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 164471 Nr: 1626-68.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ORTIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos etc,

Homologo a desistência da testemunha da defesa. Concedo prazo de 05 

(cinco) dias para juntada de substabelecimento.

 As partes nada requerendo neste ato processual quanto a diligências, 

declaro encerrada a instrução. Abra-se vista ao Ministério Público e à 

defesa para memoriais finais, vindo-me conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 215771 Nr: 3590-91.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI BRUM DA SILVA, TANIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc,

Homologo a desistência das testemunhas arroladas pela defesa.

 Tendo em vista que os réus, devidamente intimados conforme certidão de 

fls. 101, não compareceram até o presente momento, nem justificaram a 

impossibilidade de comparecimento, decreto a REVELIA dos réus Tania da 

Silva e Valdinei Brum da Silva, nos termos do artigo 367 do CPP.

 Defiro a juntada do laudo definitivo da substância entorpecente da droga 

apreendida neste ato processual.

 As partes nada requerendo neste ato processual quanto a diligências, 

declaro encerrada a instrução. Apresentado pelo Ministério Público 

alegações finais orais, pugna pela parcial procedência da denúncia, para 

o fim de absolver Tania da Silva e condenar o acusado Valdinei Brum da 

Silva, como incurso no art. 33, da Lei n. 11.343/06. A defesa, por sua vez, 

apresenta alegações orais, e requer a absolvição de ambos os acusados, 

subsidiariamente, a condenação por tráfico privilegiado.

Passo a DECIDIR.

 Materialidade delitiva devidamente comprovada pelo auto de constatação 

e laudo definitivo apresentado neste ato processual.

 Entrementes, verifica-se que não se extrai do arcabouço probatório prova 

segura quanto ao comércio de drogas em relação a ambos os acusados. 

Cediço que ambos são usuários. A quantidade de drogas é pequena. Não 

foram encontradas na residência nenhum apetrecho que indique o tráfico 

como papelotes, tesouras, balança de precisão. Os policias que fizeram a 

abordagem foram inquiridos nesta audiência. Os réus são revéis. A 

apreensão de 7 papelotes de drogas, por si só, não é condição suficiente 

para subsidiar o édito condenatório. Logo, insta reconhecer a ausência de 

prova forte e segura quanto ao comércio de drogas, de forma que a 

absolvição é medida imperiosa.

Do exposto, julgo improcedente a denúncia para o fim de ABSOLVER OS 

acusados VALDINEI BRUM DA SILVA e TANIA DA SILVA, o que faço com 

espeque no art. 386, VII, por não haver prova suficiente para a 

condenação.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 222386 Nr: 8756-07.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOMICIO LIMA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FIGUEIRA JUNIOR - OAB:11.988, WANTUIL FERNANDES JÚNIOR - 

OAB:10705-MT

 Vistos etc,

Tendo em vista que o réu mudou-se de endereço sem comunicar 

previamente o juízo e informando a defesa técnica que o acusado mudou 

de endereço, acolho o pedido da defesa, decreto a revelia, para o fim de 

realizar o ato processual de instrução probatória à revelia do acusado, 

designando, contudo, audiência em continuidade para o dia 20 de 

setembro de 2018, às 13h15min.

Acolho o requerimento ministerial. Concedo prazo de cinco dias para 

atualizar endereço de D. R.A.J.. Requisite-se o PM Campos.

 A testemunha de Michele e o acusado revel comparecerá 

independentemente de intimação, conforme informa a defesa técnica 

defesa neste ato processual.

 Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 224308 Nr: 10177-32.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO VICTOR DOS SANTOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CORDOVA FRANÇA - 

OAB:19999/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CORDOVA FRANÇA - 

OAB:19999/B

 Vistos etc,

Homologo a desistência da testemunha Ana Maria Pires. Defiro o pedido da 

defesa e concedo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de 

substabelecimento. As partes nada requerendo neste ato processual 

quanto a diligências, declaro encerrada a instrução. Apresentadas 

alegações orais pelas partes, permaneçam os autos conclusos para 

prolação da sentença. Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 194720 Nr: 352-98.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MÁRCIO LOPES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14008/MT, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - 

OAB:14.000

 Vistos etc,

Considerando o trânsito em julgado da sentença de pronúncia (fl. 268), 

sendo remetidos os autos à esta 1ª Vara Criminal, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público, por cinco dias e após a defesa, para em igual prazo, 

querendo, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo cinco, oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligências (CPP, Art. 422).

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 202128 Nr: 4749-06.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ DE ARRUDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc,

Considerando o trânsito em julgado da sentença de pronúncia (fl. 171), 

sendo remetidos os autos à esta 1ª Vara Criminal, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público, por cinco dias e após a defesa, para em igual prazo, 

querendo, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo cinco, oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligências (CPP, Art. 422).

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 221910 Nr: 8440-91.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAURI FELIX DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Vistos e etc;Da defesa escrita (CPP, Art. 406).I – O réu reserva-se para 

contestar as questões de mérito imputadas na exordial acusatória na 

ocasião das alegações finais (fl. 174).II – Nos termos do Art. 411, do 

Código de Processo Penal, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 10/10/2018, às 13h00min. III - Na audiência de instrução e 

julgamento, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e defesa (caso 

arroladas), nesta ordem e interrogatório do réu, em seguida, 

procedendo-se aos debates (CPP, Art. 411).IV - Intime-se o réu. V- 

Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 236306 Nr: 5456-03.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO COSTA BEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos etc,

 I – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do Art. 41 do Código de 

Processo Penal, não verificando nenhuma das causas previstas no Art. 

395 do mesmo código processual, RECEBO a denúncia nos termos do 

Artigo 625 da CNGC/MT, dando o acusado LEONARDO COSTA BEBER 

como incurso nas sanções nela imputadas.

II – Cite-se o réu, nos termos do Art. 396, do CPP, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

III – Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação quando necessário (Art. 396-A) do CPP.

IV - Decorrido o prazo sem resposta, ou declarando o réu não ter 

condições de constituir defesa, desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato 

de nomeação.

V – Após, conclusos para os fins dos Arts. 399 e 531, ambos do CPP.

VI – DEFIRO o item “a” da cota ministerial de fl.29, de juntada de certidão 

de antecedentes criminais do Instituto de Identificação do Estado de Mato 

Grosso, do sistema SIAP/TJMT, com fundamento no Art. 1373, II, do 

Provimento nº 41/2016-CGJ.

 Ciência ao Ministério Público.

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

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236231 Nr: 5403-22.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GOMES DE ARRUDA, EDER 

FERREIRA BACA, LUIZ FERNANDO GOMES SAAVEDRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDER FERREIRA BACA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio de seu Promotor de Justiça signatário, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, com base nos Autos de Inquérito 

Policial 5403-22.2018.811.0006, Código 236231, vem, perante Vossa 

Excelência, com o devido respeito, oferecer DENÚNCIA contra: JOSÉ 

ANTÔNIO GOMES DE ARRUDA vulgo "Dida", solteiro, com RG sob n° 

2083592-2 SSP/MT, nascido em 30/12/1992, natural de Ponta Porã/MS, 

filho de Luiz Roberto Gomes de Arruda e Vera Lúcia Cezilio de Souza, 

residente e domiciliado na Rua Dos Cardeais, n° 77, Bairro Jardim do 

Trevo, nesta cidade de Cáceres-MT, atualmente recolhido na Cadeia 

Pública de Cãceres, LUIZ FERNANDO GOMES SAAVEDRA, vulgo "Didico", 

boliviano, solteiro, documentos pessoais não informados, nascido em 

17/10/1996, filho de Amarildo Gomes de Arruda e Maria Sany Saavedra 

Rivero, Boliviano, residente e domiciliado na Rua Vieira de Azevedo, 

Quadra 19, Bairro Cohab Nova na cidade de Cáceres-MT, atualmente em 

local incerto e não sabido; ÉDER FERREIRA BACA, vulgo "Edinho", 

boliviano, profissão, documentos de identificação, filiação e endereço não 

informados nos autos, atualmente em local incerto e não sabido; pelos 

seguintes fatos: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 

06 de dezembro de 2017, por volta das 20h, na vila residencial conhecida 

popularmente como "Vila da Dona Cibele", localizada na Rua dos Cardeais, 

n°77, no Bairro Jardim do Trevo, neste município de Cáceres-MT, os 

denunciados JOSÉ ANTÔNIO GOMES DE ARRUDA, LUIZ FERNANDO 

GOMES SAAVEDRA e ÉDER FERREIRA BACA conscientes da ilicitude e 

reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito delituoso, 

imbuídos de animus necandi, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a 

defesa do ofendido, desferiram disparos de arma de fogo contra a vitima 

Antônio Alves de Moraes, causando-lhe as lesões corporais descritas no 

exame necroscópico de fls. 10/19, as quais foram a causa efetiva de sua 
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morte. Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar 

supramencionadas, os denunciados e a vítima encontravam-se ingerindo 

bebidas alcoólicas na área externa da vila residencial conhecida 

popularmente como "Vila da Dona Cibele, momento eu que iniciaram uma 

discussão por razões de somete importância, tendo em vista que se 

encontravam em estado de embriaguez. Em razão disso, os acusados, 

aproveitando-se da superioridade numérica para subjugar a vítima, 

passaram a agredir Antônio Alves de Moraes com tapas e, na sequência, 

o forçaram a entrar em um veiculo pertencente ao acusado Luiz Fernando. 

Por fim, infere-se que os acusados levaram a vítima até um local ermo, na 

comunidade Boa Esperança, próximo ao córrego Periquito, zona rural 

deste município, onde executaram o crime, desferindo sete disparos de 

arma de fogo contra a vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas 

no exame necroscópico de fls. 10/19, as quais foram causa efetiva de 

sua morte. A qualificadora do motivo fútil restou configurada, tendo em 

vista que o crime foi motivado por uma discussão iniciada por razões de 

somenos importância diante do estado de embriaguez dos acusados. Por 

seu turno, a quanficadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima 

caracterizou-se a partir do momento em que os acusados valeram-se da 

superioridade numérica de agentes para subjugar a vítima e executar o 

crime. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JOSÉ ANTÔNIO 

GOMES DE ARRUDA, LUIZ FERNANDO GOMES SAAVEDRA e ÉDER 

FERREIRA BACA. como incursos no artigo 121, §2°, incisos II e IV, do 

Código Penal, aplicando-se as disposições da lei 8.072/90. Assim, requer 

seja esta recebida e autuada, instaurando-se o devido processo legal, 

citando-se os denunciados para responderem à acusação e acompanhar 

os demais atos da ação penal, adotando-se o rito procedimental especial 

estabelecido nos artigos 406 e seguintes do Código de Processo Penal, 

sendo os denunciados, por fim, pronunciados e julgados perante o Egrégio 

Tribunal do Júri, até a derradeira condenação. Requer, ainda, a intimação 

das testemunhas arroladas para serem ouvidas em audiência de instrução 

e julgamento: Testemunhas: 1 — Wilson Souza Santos — Delegado de 

Polícia — CISC de Cáceres/MT 2 — Anizio Batista da Silva — IPC — CISC 

de Cáceres/MT 3 — Rosângela Helena Stafforti — IPC — CISC de 

Cáceres/MT 4 - Otilia Solis Suares - (fl. 25); 5 - Daria Marjori Salvaterra 

Suares - (fls. 28); 6 - Marcelo Henrique Biorges de Oliveira - (fls. 69); 7 - 

Junio Jardim da Silva - (fls. 76) 8 - Mariuza Marfins dos Santos- (fls. 75).

 Despacho: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial de fl. 150.Cite-se e 

intime-se o acusado Eder Ferreira Baca, através da via editalícia, 

observando o prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 361 do 

CPP.Caso o denunciado Eder Ferreira Baca não compareça aos autos ou 

constitua defensor, certifique-se o transcurso do prazo e abra-se nova 

vista ao Ministério Público, para manifestação.Por fim, venham-me 

conclusos para ulterior deliberação.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, 

com urgência, vez que se trata de réu preso.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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 ROBERTO VIEIRA 

DOS SANTOS, digitei.

Cáceres, 31 de julho de 2018

Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207507 Nr: 8304-31.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAERCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 

Filiação: Joaquim de Oliveira e Feliciana Francisca de Oliveira, data de 

nascimento: 10/08/1974, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), 

mecânico, Telefone 9625-1094. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal, consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o denunciado 

LAERCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido em 10/08/1974, 

filho de Joaquim Jorge de Oliveira e Feliciana Francisca de Oliveira, por 

transgressão aos ditames do art. 129, § 9º, do Código Penal, nas 

disposições da Lei n. 11.340/2006.A pena prevista para o crime de lesão 

corporal é de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.Seguindo as 

orientações do art. 59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade está 

bem determinada, uma vez que o réu agiu de forma consciente e 

deliberada, tendo pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta e 

discernimento suficiente para agir de forma diversa. Não registra 

antecedentes criminais. Nada consta nos autos acerca da conduta social 

e personalidade; a motivação do crime não justifica a agressão 

perpetrada. As circunstâncias e consequências são normais à espécie. O 

comportamento da vítima em nada influenciou para a prática do 

delito.Destarte, sopesando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base 

em 03 (três) meses de detenção.A acusação pleiteou pelo 

reconhecimento da agravante do motivo fútil, prevista no inciso art. 61, 

inciso II, ‘a’, do Código Penal, porém, conforme entendimento esposado 

pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, “(...) o ciúme e o inconformismo 

com o término do relacionamento amoroso, embora injustos e moralmente 

reprováveis, constituem sentimento pessoal, forte, que pode gerar 

descontrole emocional e impulsionar o agente ao crime, não 

caracterizando motivo fútil, capaz de agravar a pena” (Ap 17563/2014, 

DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

03/02/2015, Publicado no DJE 06/02/2015) (gn).Desta feita, não 

entendoque possa ser reconhecida e aplicada a agravante em questão, 

motivo pelo qual a afasto, tornando definitiva a pena em 03 (três) meses 

de detençãoIniciará o cumprimento da pena no regime aberto, nos moldes 

do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.Vedadaa substituição da pena, 

ante o teor do art. 44, I, do CP, e em consonância com a recém editada 

Súmula 588, do c. STJNos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06, 

comunique-se a vítima acerca da soltura do réu.Custas pelo réu, cuja 

exigibilidade ficará suspensa nos moldes do art. 12 da Lei 1.060/50, em 

face do benefício da gratuidade judiciária que ora lhe concedo, por estar 

assistido pela Defensoria Pública.Após o trânsito em julgado, determino 

que lance o nome no ‘Rol dos Culpados’, proceda às comunicações de 

praxe e expeça-se guia de execução definitiva e então, arquive-se.P. R. I. 

C.Cáceres, 21 de novembro de 2017.Graciene Pauline Mazeto Corrêa da 

CostaJuíza 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, LUCIANO DA SILVA 

BARBOSA JUNIOR, digitei.

Cáceres, 13 de junho de 2018

Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227219 Nr: 12340-82.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO JAIME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO JAIME, Rg: 18535054, Filiação: 

Anair Jaime, data de nascimento: 29/05/1990, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, convivente, servente, Telefone 9996-6212. 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 12.11.2017, ás 20h40min, em uma residência localizada na Rua Pereira 

Leite, nº 195, Bairro Nova Era, nesta cidade e Comarca de Cáceres-MT, o 

denunciado ROBERTO JAIME, em âmbito familiar, ameaçou causar mal 

injusto e grave a sua ex-convivente, a Srª Josiane de Souza Marques, e a 

seu Tio, o Srº Junio Aparecido Marques. Ante o exposto, o Ministério 
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Público do Estado do Mato Grosso denuncia ROBERTO JAIME como 

incurso no art. 147 do CP, cumulado com as disposições da Lei nº 

11.340/2006.

Despacho: Vistos etc.Diante da cota ministerial retro, determino a citação 

via editalícia do acusado ROBERTO JAIMEnos moldes do art. 361 do 

Código de Processo Penal. Ás 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, LUCIANO DA SILVA 

BARBOSA JUNIOR, digitei.

Cáceres, 13 de junho de 2018

Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211783 Nr: 733-72.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS PARREIRA CÓRDOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DOUGLAS PARREIRA CÓRDOVA, Cpf: 

01964197198, Rg: 2276027-0, Filiação: Ivonei José de Araújo Farias 

Córdova e Luciene dos Santos Parreira Córdova, data de nascimento: 

28/09/1990, natural de Cáceres-MT, separado(a) judicialmente, 

pencionista, Telefone 9907-9793. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita. .

Sentença: Pelo exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, 

consubstanciada na denúncia para CONDENAR o denunciado DOUGLAS 

PEREIRA CORDOVA, brasileiro, nascido em 28/09/1990, filho de Ivonei 

José Araújo Farias Córdova e Luciene dos Santos Parreira, por 

transgressão aos ditames do art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41 c.c art. 61, 

inciso II, ‘f’, do Código Penal, nas disposições da Lei nº 11.340/06.A pena 

prevista para a contravenção penal de vias de fato é de prisão simples, de 

15 (quinze) dias a 03(três) meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de 

réis, se o fato não constitui crime.Seguindo as orientações do art. 59, do 

Código Penal, verifico que a culpabilidade está bem determinada, uma vez 

que o réu agiu de forma consciente e deliberada, tendo pleno 

conhecimento da ilicitude de sua conduta e discernimento suficiente para 

agir de forma diversa. Não registra antecedentes criminais. Acerca de sua 

conduta social e personalidade, nada restou demonstrado; Os motivos do 

crime não restaram suficientemente esclarecidos, mas nada justifica a 

agressão do réu. As circunstâncias e consequências são normais à 

espécie. O comportamento da vítima em nada influenciou para a prática do 

delito.Da análise das circunstâncias judiciais para a contravenção penal, 

fixo a pena base em 15 (quinze) dias de prisão simples.Não verifico a 

incidência de atenuantes, mas incide no caso, a agravante prevista no art. 

61, inciso II, ‘f’, do CP, e seguindo o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, que orienta sobre a fração a ser adotada, verbis: [...]Em 

decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a 

fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve 

guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, modo que, em 

situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que 

haja fundamentação concreta[...].(STJ, HC 348.170/SP, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

26/04/2016, DJe 02/05/2016)Desta forma, agravo a reprimenda em 1/6, 

encontrando-a em 17 (dezessete) dias de prisão simples, o que torno 

definitiva.Iniciará o cumprimento da pena no regime aberto, nos moldes do 

art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.Vedadaa substituição da pena, 

ante o teor do art. 44, I, do CP, e em consonância com a recém editada 

Súmula 588, do c. STJApós o trânsito em julgado determino que lance o 

nome no ‘Rol dos Culpados’, proceda às comunicações de praxe e 

expeça-se guia de execução definitiva e então, arquive-se.P. R. I. C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCIANO DA SILVA 

BARBOSA JUNIOR, digitei.

Cáceres, 13 de junho de 2018

Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 231529 Nr: 2121-73.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE Intimação

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 2121-73.2018.811.0006 ID: 231529

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

RÉU(S): MARCELO DELUQUE DA SILVA

INTIMANDO: Marcelo Deluque da Silva

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO do Acusado: FERNANDO BARBOSA 

SILVA da Revogação das Medidas Protetivas de Urgência, conforme r. 

decisão transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Em consonância com o parecer 

ministerial retro, defiro o pedido de fl. 11, motivo pelo qual REVOGO as 

medidas protetivas de urgência aplicadas em favor da vítima. Arquive-se o 

presente feito com as baixas e anotações de praxe. Intime-se o agressor 

e a vítima. Notifique-se o Ministério Público e a Defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

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

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

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

Barbosa Júnior, digitei.

Cáceres - MT, 13 de junho de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228854 Nr: 410-33.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADROALDO RODRIGO TAVARES FERREIRA 

FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.Nesta data, tendo em vista que junto a secretaria da Vara inexiste 

servidor apto a confecção do cálculo de pena, eis que o único servidor 

que conhece o sistema MGP encontra-se me gozo de férias, o cálculo de 

pena foi atualizado pela assessoria deste gabinete.Foi inserido o período 

compreendido entre 27/07/2017 até a presente data como interrupção em 

desfavor do reeducando, eis que neste ínterim o mesmo não cumpriu com 

sua pena.Ademais, foi observado que o regime de pena atual do 

reeducando é o aberto, devendo este ser intimado para dar início ao 

cumprimento de seu regime de pena, cumprindo com as seguintes 

condições:Isso posto, determino a intimação do reeducando para que, nos 

termos da sentença proferida em seu desfavor, cumpra com as seguintes 

condições de seu regime ABERTO:1) trabalhar durante o dia e 

recolhendo-se à sua residência, ante a inexistência de casa de albergado, 

a partir das 22 horas de um dia até as 06:00 do outro;2) Comparecer 

bimestralmente em Juízo e comunicar a sua ocupação; 3) Não mudar do 

território da Comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste 

Juízo; 4) Não freqüentar bares, boates e locais de pouca recomendação; 

5) Não ingerir bebida alcoólica; 6) Não trazer consigo armas ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade de outrem.Observa-se 

que, caso o beneficiário pretenda a alteração de alguma das condições, 

deverá, antes de mais nada, formular da mesma. Manifeste-se o Ministério 

Público quanto a possibilidade de concessão de livramento condicional ao 

reeducando.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia 
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da presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação do 

recuperando, consignando-se que, caso o recuperando seja encontrado 

fora de sua residência após as 22 horas e antes das 06h00min, deverá 

promover o recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à Cadeia Pública. 

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Intime-se e 

Cumpra-se.Demais diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 163279 Nr: 576-07.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDMAR LIBORIO DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.350, no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 225045 Nr: 10712-58.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar 

contrarrazões no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000899-56.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETHE CARMO DA SILVA (EXECUTADO)

MARCOS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000899-56.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: MARIZETHE CARMO 

DA SILVA, MARCOS DE SOUZA Vistos etc. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), 

acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 

em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de 

integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela 

metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar 

dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on line’, desde já intime(m)-se a(s) 

parte(s) exequente(s) para acostar planilha atualizada do débito, para o 

procedimento. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 

período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 09 de agosto de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001231-57.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO (RÉU)

JULIO VICTOR SANTOS RIBEIRO (RÉU)

ROSA MARIA SANTOS RIBEIRO LOBO DE VASCONCELOS (RÉU)

ISABELLA SANTOS RIBEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA ROSIN FIGUEIREDO OAB - MT0006975A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001231-57.2017.8.11.0005. AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ROSA MARIA 

SANTOS RIBEIRO LOBO DE VASCONCELOS, ISABELLA SANTOS 

RIBEIRO, JULIO VICTOR SANTOS RIBEIRO, MARIA DO CARMO SANTOS 

RIBEIRO Vistos etc. 1. De início, determino o encaminhamento das 

informações prestadas à ilustre relatora. 2. De outro lado, determino que 

se acoste uma cópia das informações nos autos. 3. No mais, tendo em 

vista que os requeridos Maria do Carmo Santos, Julio Victor Santos Ribeiro 

e Isabella Santos Ribeiro se deram por citados, comparecendo aos autos 

com patronos constituídos, designe-se audiência de conciliação. 4. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Diamantino, 08 de agosto de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em Substituição

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2978 Nr: 457-21.1992.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Raimundo Ferreira de Lima, Aparecida 

Manoel De Lima, José Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alivino Ricardi, Clair Reck Ricardi, Sady Ricardi, 

Zuleika De Souza Ricardi, Mário Petry, Dilma Scotti Petry, Sérgio Luis Sella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guarino - OAB:1632, João 

Lourenço dos Santos - OAB:1059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de terceiro 

ajuizados por Raimundo Ferreira de Lima e Aparecida Manoel de Lima, e, 

por via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno os embargantes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC de 

2015.Após, as formalidades legais arquive-se.PRIC.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8096 Nr: 1208-61.1999.811.0005
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Konageski da Silva., Jovane Marconi Zago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGCO do Brasil Comercio e Industria Ltda, 

Noronha Caminhões e Tratores Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleidi Rosângela Heztel - 

OAB:8244, Leila Maria da Silva Xavier - OAB:5267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Fausto Alves Lélis Neto - OAB:29684 - RS, Nelson 

Nery Costa - OAB:PI-172/96-B, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Intimação das partes para manifestarem acerca da retificação dos 

cálculos, iniciando-se pela parte exequente, conforme despacho de fls 

1389, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2973 Nr: 452-96.1992.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Augusto, Dejacy de Alcântara Augusto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alivino Ricardi, Clair Reck Ricardi, Sady Ricardi, 

Zuleika De Souza Ricardi, Mário Petry, Dilma Scotti Petry, Sérgio Luiz Sella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Stefanes Santamaria - 

OAB:14.367, Galiana Campos Castro - OAB:8858/MT, Gustavo 

Roberto Carminatti Coelho - OAB:13586/MT, Ricardo Gomes de 

Almeida - OAB:5985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 Vistos etc.

Intime-se novamente a parte autora para se manifestar acerca da 

alegação do perito para a realização de nova perícia, sob pena de 

julgamento do feito nos autos em que se encontra, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109498 Nr: 2335-38.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexander Ingmar Endlich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:OAB/PR 

73.756, Elcio Luis Weckerlim Fernandes - OAB:17964/PR, Everton 

Diego Gissler - OAB:OAB/PR 74.627, Helbert Fernandes Fonseca - 

OAB:OAB/PR 74.074, Jarbas Castilhos Silva - OAB:OAB/PR 64.833, 

Paulo Victor Krutsch Soletti - OAB:OAB/PR 58.676

 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, referente aos 

dados abaixo especificado:

Localidade: Sumidoro

Finalidade da Diligência:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98603 Nr: 893-71.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Christian Vieira

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para que no prazo de 05 (cinco)dias, manifeste acerca da 

PENHORA RENAJUD/BACENJUD NEGATIVA de fls.123/126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42782 Nr: 3396-75.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consuelo de Fátima Rodrigues Vanni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o exequente para recolher o valor da diligência para cumprimento 

de mandado de intimação a ser cumprido no bairro centro em 

Diamantino-MT, cuja guia deve ser retirada no site www.tjmt.jus.br 

(SERVIÇOS-GUAIS) e seu compravante de recolhimento juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43659 Nr: 324-46.2010.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausto Gonçalo Pereira de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo o autor para manifestar acerca da devolução da carta precatória e 

certidão negativa de fls.157, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28827 Nr: 214-86.2006.811.0005

 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: Marcio Naves Lemos, Mariza Faraco Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Santana e Silva, Isabel de Almeida 

Santana, Pedro Santana, João Santana Neto, Maria Conceição de Brito 

Santana, Sila Santana da Silva, Antonio Leite da Silva, Elza da Conceição, 

Sebastião Santana Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariza Faraco Lemos - 

OAB:2464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Jeová de Lima Simões - OAB:11.842/MS, 

Luiz Marcelo Claro Cupertino - OAB:11.825/MS

 Vistos etc.

Defiro o pedido de citação por edital, assinalado em petitório de fl. 487/490.

Cite-se a parte demandada Sr. Evagrio Leite da Silva via edital, pelo prazo 

de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), fica desde já nomeado o Defensor Público 

atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa da parte requerida, a 

qual deverá ser intimada para apresentar resposta, sendo que, uma vez 

apresentada, abra-se vistas à parte autora para manifestação em 15 

(quinze) dias.

Por outro lado, quanto as manifestações dos entes públicos, constato que 

a União manifestou a inexistência de interesse na lide, conforme petitório 

de fl. 372, porém, o Município de Alto Paraguai, não respondeu o Ofício e o 

Estado de Mato Grosso, requer seja enviado o feito a ele.

Assim sendo, intime-se novamente por mandado a Prefeitura de Alto 

Paraguai, para cumprir a determinação judicial. Fixo o prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de desinteresse do feito.

Quanto ao pedido do Estado de Mato Grosso, este resta prejudicado, visto 

que foi determinado a sua intimação e não sua citação.

Verifico, ainda, que a gestora expediu novamente carta de intimação ao 

Estado de Mato de forma desnecessária, visto que ele já se manifestou 

nos autos (fl. 267) e o seu pedido foi deferido (fl. 269).

Sem prejuízo do exposto, certifique-se caso os demandados citados 

apresentarão sua defesa.

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

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29883 Nr: 1035-90.2006.811.0005

 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: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão fls.188, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2974 Nr: 453-81.1992.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Luiz Sella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Souza, Geraldina Tonhon De Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do requerente, e determino 

a sua reintegração definitiva na posse do imóvel litigioso.CONDENO os 

requeridos ao pagamento das despesas, custas e honorários 

advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser 

devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC.P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 123540 Nr: 235-42.2018.811.0005

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bertin Ltda, JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Claudio Pires 

Ribeiro - OAB:OAB /SP 159.951, Altair Trova de Oliveira - 

OAB:OAB/PR 19.882, Angelica Jacob D'amico - OAB:OAB/SP 255.609, 

Aquiles Tadeu Guatemozim - OAB:OAB/SP 121.377, Hellen Cristina 

de Barros - OAB:11421

 Ante o exposto, ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica.Retifiquem-se os registros, para inclusão na empresa JBS S/A, 

inscrita no CNPJ sob nº 02.916.265/0001-60 e da empresa Tinto Holding 

Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 01.597.168/0001-99, no polo passivo da 

execução em apenso, em razão do reconhecimento de grupo econômico e 

da desconsideração da personalidade jurídica.Translade-se cópia da 

decisão aos autos tombados sob nº 3243-76.2018.811.0005 – Código 

38414, determinando as seguintes providências:Intime-se a parte 

exequente para juntar a planilha atualizada do débito e informar o 

endereço atualizado das empresas.Aportando as informações, intimem-se 

as partes executadas JBS S/A e Tinto Holding Ltda, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos;Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o 

pagamento no prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação 

multa no percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias 

no percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para 

atualizar o débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na 

conta das partes executadas, acrescendo-se ao valor da condenação a 

multa e as verbas honorárias específicas supra fixadas;Havendo a 

indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, 

certidão comprobat(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86345 Nr: 1929-56.2012.811.0005

 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: Marcos Antonio Gaino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Bellinati Garcia 

Lopes - OAB:11.877-A-MT

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico inexistência de procuração nos autos.

Assim, não é possível o levantamento dos valores em favor da advogada 

Cristiane Bellinati Garcia Lopes.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato. Acordo. 

Homologação. Ausência de procuração do advogado do autor firmatário 

do acordo. Pleito de nulidade reconhecida. Precedentes. Retorno ao status 

quo ante. Devolução do valor sacado indevidamente pelo consignante. 

Recurso provido.” (TJ/RS - Agravo de Instrumento Nº 70029569738, 

Décima Terceira Câmara Cível, Relator: Breno Pereira da Costa 

Vasconcellos, Julgado em 09/07/2009).

Ante o exposto, intime-se a advogada da parte demandada para juntar a 

procuração com poderes para dar quitação e ou informar a conta bancária 

da parte autora.

Sanada a irregularidade, venham-me os autos conclusos.

Sem prejuízo do exposto, expeça-se o ofício à conta única do TJMT, para 

que proceda com a unificação dos valores depositados, no presente feito, 

para posterior expedição de alvará.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101946 Nr: 2440-49.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edimar Freitas Fontana, Lucimeire Ladislau Lopes 

Fontana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Casa Nova Diamantino Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Vistos etc.

Ante o petitório de fl. 229, desconstituo o perito anteriormente nomeado e 

nos termos da decisão de fl. 198, nomedio a REAL BRASIL CONSULTORIA 

E PERÍCIAS LTDA, podendo ser localizada na Rua Rubens de Mendonça, 

nº 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá/MT, telefone 

( 6 5 )  3 0 5 2 - 7 6 3 6 ,  e - m a i l  c o n t a t o @ r e a l b r a s i l . c o m . b r  e 

cuiaba@realbrasilconsultoria.com, independentemente de compromisso 

(NCPC, art. 466).

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85414 Nr: 791-54.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro - Americel S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Indianara Conti Kroling - 

OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Arantes de 

Freitas - OAB:13.166 OAB/DF, Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:16846-A, Roberta Espina Corrêa - OAB:OAB/MG 50.342, 

RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13750, Sergio Santos Sette 

Câmara - OAB:OAB/MG 51.452

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 03 de outubro de 2018, às 

14h:30minutos.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7488 Nr: 814-54.1999.811.0005

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubem Harter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Pedrazzi. - 

OAB:37.477/RS, Rógeris Pedrazzi - OAB:37431/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 112.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112657 Nr: 4048-48.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamantos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Flávio da Costa Aguiar

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

OAB:12411-A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 92.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88042 Nr: 307-05.2013.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benjamim Pereira de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Matheus Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 Vistos etc.

Do postulado de fl. 58, intime-se a parte autora para juntar a planilha 

atualizada, conforme já determinado nos autos.

Aportando a evolução do débito, voltem-me conclusos para a análise do 

pedido de fl. 58.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82176 Nr: 863-75.2011.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Hiroschi Mochizuchi

 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:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 63.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 115271 Nr: 956-28.2017.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa dos Cafeicultores e Citricultores de SP - 

Coopercitrus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo, Renata 

Lisa de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Joaquim dos 

Reis - OAB:23134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 49.

Conste a advertência art. 393 do Provimento nº 41/2016/CGJ, 4ª edição, 

da CNGC.

Transcorrido o prazo 'in albis', do artigo mencionado, devolva-se a missiva 

consignando nossas homenganes.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1907 Nr: 913-68.1992.811.0005

 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): Sérgio da Silva Ramos, Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 273.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4458 Nr: 808-52.1996.811.0005

 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 Lemes Martins, Agropecuária e Indl. 

Bacurizal Ltda, Fátima Lacerda Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573
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 Vistos etc.

Em postulado de fls. 146/164, a parte devedora requer seja determinado a 

baixa dos registros das penhoras as margens das matrículas sob nº 

27.530 e sob nº 27.386 (antiga), hoje matrículada sob nº 42.244 - RGI da 

Comarca de Diamantino/MT, realizada no presente feito.

Da análise dos autos, verifico que o feito foi sentenciado, bem como já 

transitou em julgado e, uma vez quitada integralmente à dívida que possuía 

o devedor com o Banco do Brasil S/A, não se justifica os registros das 

penhoras, nas das matrículas sob nº 27.530 e sob nº 27.386 (antiga), hoje 

matrícula sob nº 42.244 – RGI da Comarca de Diamantino/MT.

Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido e determino a expedição de 

Ofício para baixa dos registros das penhoras as margens das matrículas 

sob nº 27.530 e sob nº 27.386 (antiga), hoje matrícula sob nº 42.244 - RGI 

da Comarca de Diamantino/MT, realizada no presente feito, em face de sua 

quitação.

Faça-se constar no Ofício o número antigo e o atual do processo e da 

Vara.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 22630 Nr: 1261-66.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Alves França, Maria Conceição Mendes França, 

Gilmar Ferreira Mendes, Francisco Ferreira Mendes Júnior, Samantha 

Ribeiro Meyer Pflug

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Arias, Marjorie Arias, Luiz Nei Arias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Paulo Rogério de Souza Milléo - OAB:SC.7654, 

Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:MT 5925, 

Flávio José Bertin - OAB:11986, João Roberto Ziliani - OAB:MT/ 644

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 660, a parte exequente informa a certificação do 

georreferenciamento, restando, assim, prejudicada a análise dos 

embargos de declaração.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

andamento ao feito, sob pena de se considerar cumprida a obrigação e 

consequente extinção.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 99986 Nr: 1463-57.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodoeste Implementos de Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerino Gerhardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059 - MT, Daniele Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6.057/MT, 

Jackson Nicola Maiolino - OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Izabel Gerhardt - 

OAB:14991

 Vistos etc.

INTIME-SE a meeira Srª Eliane Gomes Carneiro Souto (endereço fl. 62), 

para manifestar-se em 05 (cinco) dias (art. 690, CPC/2015).

Havendo impugnação, proceda-se nos termos do art. 691, do CPC/2015, 

em seguida dê vistas a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo impugnação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações e procedimento.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103307 Nr: 3116-94.2015.811.0005

 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): Aldo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luiz Zanon - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a inicial, sua emenda e seus respectivos documentos.CITE(M)-SE 

o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o 

pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas processuais 

e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses, FIXO em 10% 

sobre o valor da causa e, em caso de integral pagamento no prazo, a 

verba honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) 

parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para 

interposição de embargos de devedor, independente da segurança do 

Juízo.Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 

trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o 

parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei.Não sendo efetuado o pagamento e, desde já, 

indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda via do 

mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) 

exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a garantia 

da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on 

line’, desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar 

planilha atualizada do débito, para o procedimento.Expeça-se em favor da 

parte credora, se requerido, certidão comprobatória do ajuizamento da 

presente ação para fins de averbação junto ao registro de imóveis 

(CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a averbação, à parte credora 

deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) dias (CPC/2015 art. 828, 

§1º).As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no perí(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 128280 Nr: 2215-24.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Capitânio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:13477-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, Murilo Castro de Melo - OAB:11449/MT

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inciso V, do NCPC, pois, o valor da causa deve 

corresponder à estimativa do valor econômico perseguido pela parte 

autora. Aplicação dos artigos 291 e 292, do mesmo ‘codex’.

 Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – 

EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

PROVEITO ECONÔMICO – IMÓVEL RURAL – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA - 

CONDIÇÕES DE ACESSO - CRITÉRIO DO HOMEM MÉDIO – VALOR 

ATRIBUÍDO À CAUSA CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO 

PRETENDIDO- RECURSO DESPROVIDO. Por ausência de expressa 

disposição do CPC acerca da fixação do valor da causa nas ações 

possessórias, a jurisprudência desta Corte e do STJ tem entendido que ele 

deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. Não 

atua com discricionariedade o magistrado que, ao decidir incidente de 

impugnação ao valor da causa, considera a localização da área e utiliza 

do critério do homem médio, fixando valor ponderável e justo. O valor da 

causa deve expressar o benefício econômico pretendido pela parte, que 

está em descompasso com o valor atribuído à causa.” (TJ/MT - Ap 

25637/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 

09/06/2017).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 136 de 635



 Ante o exposto, intime-se a(o) procurador(a) da parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial e atribua a causa o seu 

valor, sob pena de indeferimento da exordial, consoante estabelece o 

Parágrafo Único do art. 321, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo 'in albis', certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127908 Nr: 2020-39.2018.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton Antonio Borgman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Louis Dreyfus Commodities Brasil - Atual 

denominação de Comércio e Ind. Brasileiras Coinbra S/A

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Joilson Dimas Leite C. Prates - OAB:4.698-MT, 

Oswaldo Pereira Cardoso Filho - OAB:5705/MT, Paulo Inácio 

Helene Lessa - OAB:6571

 Vistos etc.

De início, DEFIRO a justiça gratuita à parte embargante.

Recebo a inicial e seus respectivos documentos.

Ouça-se a parte embargada, por intermédio de seu(sua) procurador(a), 

para, no prazo legal, apresentar impugnação aos embargos.

 Aportando a contestação, vistas ao embargante.

Após venham-me os autos conclusos para deliberação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 128585 Nr: 2341-74.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arca Fomento Agricola S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Pereira Santiago, Eliane Malaquias 

da Silva Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Líria Fernandes Brasil 

- OAB:15322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 128678 Nr: 2366-87.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildo Soares Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - 

Massa Falida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Schmidt - OAB:59.026/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do 

art. 98, do CPC/2015.Designo audiência de conciliação e mediação para o 

dia 03 de outubro de 2018, às 14:00 horas.Intimem-se as partes litigantes 

por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência.Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação.Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência para querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo 

constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil.Em manifestando-se os litigantes, expressamente 

o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), 

não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada 

deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no 

mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, 

se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28432 Nr: 2220-03.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmont Industria e Comercio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Presotto - OAB:104498/MG, 

Carlos de Jesus Presotto - OAB:35401/MG, Tatiana Fiumaro Tosta 

Konageski - OAB:9402-B, Vicente de Paulo Cunha Braga - 

OAB:15550/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Vistos etc.

Indefiro as alegações do devedor acerca da penhora via Renajud.

Primeiro, porque o feito não se encontra suspenso. Segundo, porque as 

argumentações acerca da negociação que culminou no título executivo, 

não é matéria a ser debatida por simples petição em processo executivo.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34551 Nr: 2738-22.2007.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmont Industria e Comercio Ltda, Banco de 

Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Presotto - 

OAB:104498/MG, Carlos de Jesus Presotto - OAB:35401/MG, 

Luciano Benetti Timm - OAB:170.628-A, Rafael Bicca Machado - 

OAB:44.096

 Vistos etc.

O petitório de fl. 896, trata-se de embargos de declaração interposto pela 

parte autora contra o despacho de mero expediente à fl. 894, afirmando 

haver contradição na “decisum”, alegando inexistência de decisão a ser 

cumprida pelo cartório.

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, o pedido de fl. 892, requereu a intimação das partes acerca 

do aporte do Laudo Pericial e a decisão determinou que a gestora desse 

cumprimento as decisões já constantes nos autos.

Ora, a decisão que deferiu a perícia, também determina a intimação das 

partes acerca do Laudo de Avaliação e, por atos ordinatórios a gestora 

certifica se houve manifestações e ou inércia das partes.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume o despacho de mero expediente de 

fl. 894.

Sem prejuízo do exposto, manifeste-se o perito, no prazo legal, acerca da 

das impugnações dos laudos.
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Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7712 Nr: 1000-77.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Martins Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que o devedor destituiu os antigos patronos 

e constituiu novo advogado nos autos no processo principal.

Assim, proceda-se com a intimação da decisão de fl. 256 através do novo 

patrono do devedor Sr. Ademir Martins Cardoso.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2466 Nr: 48-69.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Dorta de Souza, Adalgisa Totti de Souza, 

Ademir Martins Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14678, 

Emerson Sanábria Carvalho - OAB:6413/MT, João Batista de 

Almeida - OAB:20758

 Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade.INDEFIRO o 

pedido de nulidade de citação da devedora Srª Adalgisa Totti de 

Souza.HOMOLOGO a avaliação do bem penhorado.INDEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita aos devedores.Sem prejuízo do exposto, 

atualize a avaliação e prossiga com a expropriação.Depois de cumpridas 

as formalidades legais, certifique-se a Gestora, em seguida comunique-se 

o leiloeiro para, DESIGNAR a data para a realização da HASTA PÚBLICA. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17046 Nr: 623-67.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Venturim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sócrates Gil Silveira Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Abuês Nery Dasilva - 

OAB:21.478-GO, Juscelino Barreto Monteiro. - OAB:3.764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 Vistos etc.

DEFIRO a substituição processual, onde figurará no polo ativo da demanda 

o Espólio de Sócrates Gil Silveira Melo, devidamente representado pela 

viúva meeira THELMA MORAES DE MELO e pelos seus herdeiros HIRAN 

VINICIUS MORAES E MELO, GIL VINICIUS MORAES E MELO, ANALISE 

MELO – representada pela sua genitora Elisabete Fernandes, ANA 

FLÁVIA MELO RIECHI – representada pelo genitor Marcor Jorge Riechi, 

MARCUS VINICIUS MELO RIECHI - representada pelo genitor Marcor Jorge 

Riechi e GUILHERME ASSAD MELO RIECHI, sendo os três últimos 

sucessores de Flávia Moraes de Melo.

Ao distribuidor, para a devida retificação no polo ativo, a fim de que a 

parte autora, seja sucedida pela viúva meeira e seus herdeiros.

Em seguida, vistas à parte requerida para manifestação em 15 (quinze) 

dias.

Transcorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e intimem-se os autores para 

dar andamento no feito.

Após, conclusos, para ordenação e procedimento.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82507 Nr: 1252-60.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Central Cargo Transportes MG Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Jorge Dorico de Jesus - OAB:128095

 Vistos etc.

Proceda-se com a desconstituição dos bens penhorados que estão 

alienados fiduciariamente, conforme requerido pelo credor em petitório de 

fl. 365.

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

Às providências.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000594-09.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA PEREIRA DE MACEDO (AUTOR)

SALETE LUIZA ZUCCHI (AUTOR)

JANETE TEREZINHA ZANCANARO VISOLLI (AUTOR)

SERGIO REINALDO ROSMAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT0008874A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000594-09.2017.8.11.0005. AUTOR: JANETE 

TEREZINHA ZANCANARO VISOLLI, SALETE LUIZA ZUCCHI, SERGIO 

REINALDO ROSMAN, OLINDA PEREIRA DE MACEDO RÉU: MUNICIPIO DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA 

ajuizada por JANETE TEREZINHA ZANCANARO VISOLLI, OLINDA PEREIRA 

DE MACEDO, SALETE LUIZA ZUCCHI e SÉRGIO REINALDO ROSMAN em 

face do MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, já qualificados na exordial. Contudo, 

adveio pedido de desistência - Id n. 9431061. Em seguida, vieram-me os 

autos para apreciação. Breve relato. Decido. Com efeito, não há óbice ao 

acolhimento do pedido, eis que pelo que consta nos autos a parte ré ainda 

não foi citada. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a desistência 

da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único do NCPC, razão por 

que JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil. Condeno os 

requerentes ao pagamento das custas processuais (art. 90, NCPC), cuja 

cobrança deverá ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, nos 

termos do art. 98, § 3º 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. Diamantino/MT, 28 

de junho de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000925-54.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. A. D. S. (REQUERIDO)

 

DESPACHO Vistos etc. Trata-se de ação de guarda proposta por MANOEL 

CECÍLIO DA MOTA FILHO, em face de MARIA CLAUDINETE ALVES DA 
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SILVA, objetivando a guarda de THIAGO ALVES DA COSTA MOTA, DIEGO 

ALVES DA COSTA MOTA, VICTOR MANOEL ALVES DA MOTA E AYSHA 

MARIA ALVES DA SILVA, todos qualificados nos autos. A parte autora 

pugna não pugnou pela concessão da assistência judiciária tampouco 

apresentou comprovante de pagamento das custas processuais. Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

apresentando comprovação de sua condição de hipossuficiência ou 

comprovação do pagamento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento do pedido inicial. Às providências. Diamantino/MT, 07 de 

agosto de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001401-29.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN MARINS PROSPERO (REQUERENTE)

ADIMAR PROSPERO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Lucinéia Marins (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001401-29.2017.8.11.0005. REQUERENTE: 

ADIMAR PROSPERO DE SOUSA, ALAN MARINS PROSPERO REQUERIDO: 

LUCINÉIA MARINS SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de 

Exoneração de Alimentos c/c Levantamento de Valores e Concessão de 

Medida Liminar proposta por ADIMAR PRÓSPERO DE SOUZA e ALAN 

MARINS PRÓSPERO, devidamente qualificados na inicial. Analisando 

detidamente os presentes autos, constato a existência da mesma ação 

tramitando fisicamente nesta Vara sob o n. 4189-33.2017.811.0005. Breve 

relato. Decido. Resta evidente reconhecer a litispendência, visto que a 

presente ação apresenta as mesmas partes, mesma causa de pedir e 

mesmo pedido de causa da ação ora mencionado. Conforme dicção do E. 

Superior Tribunal de Justiça, “Nas lides pendentes - se além da identidade 

de partes, de causa petendi, houver pedido visando ao mesmo efeito 

jurídico de outro já formulado [hipótese em tela] – configura-se a 

litispendência, impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito. 

(CPC, art. 267, V)” (AgRg na MC 5.281/GO, relator o Senhor Ministro LUIZ 

FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04.02.2003, DJ 24.02.2003 p. 184.). 

Por sua vez, o Código de Processo Civil determina a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, quando ocorrer litispendência (art. 

485, V), o que pode ser reconhecido ex officio (art. 485, § 3º). Em síntese, 

existindo duas ações distribuídas, tendo a mesma identidade de partes, 

causa de pedir e pedido, deve um dos processos ser extinto sem 

resolução do mérito, no caso o distribuído depois. Diante do exposto, e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Novo 

Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de estilo. 

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 28 de junho de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000785-54.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA BUENO VILELA (REQUERENTE)

JOAO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000785-54.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JOAO 

ALVES DE OLIVEIRA, GEOVANA BUENO VILELA SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de ação de divórcio consensual ajuizada por JOÃO ALVES DE 

OLIVEIRA e GEOVANA BUENO VILELA, já qualificados nos autos. No 

despacho de Id n. 10047392 o juiz antecessor determinou que os 

requerentes retificassem o valor da causa e efetuassem o pagamento das 

custas e taxas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Devidamente intimados, os requerentes não retificaram o valor 

da causa e requereram os benefícios da justiça gratuita. Breve relato. 

Decido. Depreende-se dos autos que os requerentes, embora 

devidamente intimados, não cumpriram a determinação judicial no tocante à 

retificação do valor da causa. O despacho de Id n. foi claro ao determinar 

a intimação das partes “para retificar o valor da causa (deve 

corresponder à estimativa do patrimônio a ser partilhado, abatidas as 

referidas dívidas e acrescido o valor de uma anuidade alimentar), bem 

como para proceder ao pagamento das custas e taxas processuais no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de 

mérito”. Os requerentes se limitaram em requerer a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, cuja possibilidade de deferimento, inclusive, 

resta prejudica, tendo em vista que não indicaram o valor da causa. 

Assim, não resta alternativa ao Juízo senão o indeferimento da inicial com 

a consequente extinção do feito. Ante o exposto, com fulcro no parágrafo 

único do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, NCPC. Condeno os 

requerentes ao pagamento das custas processuais. 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, 28 de junho de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000643-50.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LEAO BISPO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES SANTANA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000643-50.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: JANAINA LEAO BISPO EXECUTADO: ALCIDES SANTANA 

FILHO Determino a SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 12 (doze) 

meses. Remeta-se ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor. Decorrido o prazo, dê-se vista a DPE. Às 

providências. Diamantino/MT, 28 de junho de 2018. Raul Lara Leite Juiz(a) 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86292 Nr: 1850-77.2012.811.0005

 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): Amilton Carlos Oliveira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 86292

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Compulsando os autos verifico que o recurso de apelação fora 

apresentado intempestivamente, vez que a sentença foi prolatada em 

27/02/2018, a intimação do patrono ocorreu em 08/03/2018 e o recurso 

protocolado em 20/03/2018.

 Verifico ainda, que as razões do recurso de apelação não foram 

apresentadas.

Ante a intempestividade, não recebo o recurso interposto à fl. 581.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor do acusado, 

nos termos da sentença de fls. 574/578, adotando as providências de 

praxe.

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Às providências.

Diamantino/MT, 02 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 124336 Nr: 544-63.2018.811.0005

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 139 de 635



 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Lima de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BASSO - OAB:21542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Código n. 124336

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

Acolho pedido de habilitação de advogado Eduardo Basso, nos termos do 

artigo 269 do CPP.

 O processo deverá correr em segredo de Justiça, devendo o cartório 

tomar as providências necessárias para tanto.

 Dê-se vista dos autos para as partes para apresentação de alegações 

finais.

 Cumpra-se.

 Diamantino /MT, 02 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 114966 Nr: 783-04.2017.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdPG, JGGA(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joceli Kuhn - OAB:3.913/MT, 

Weliton de Almeida Santos - OAB:20.883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17627/O

 Código n. 114966

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial apresentado 

por SILVIA DE PAULA GIACOMINI e ELI JAIRO DE ARAÚJO, já devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram-me os documentos anexos.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à homologação do 

acordo (fls. 189/191).

Em seguida vieram- me os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

Conforme preceitua o atual Código Civil, em seu artigo 840 e seguintes, 

uma das formas de extinção da obrigação consiste na transação, 

entendida como estabelecimento de concessões mútuas com vistas à 

extinção do litígio ou da obrigação.

Simultaneamente, prevê o Novo Código de Processo Civil que a transação 

deve ser homologada, extinguindo-se o processo respectivo com 

resolução do mérito.

No caso em epígrafe, verifico que as partes estão devidamente 

representadas, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação 

se pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja compor 

independentemente de interferência estatal.

 Ademais, devidamente preservados os interesses do(s) infante(s), 

cabível, pois, a sua homologação judicial.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o termo de acordo firmado 

pelas partes (fl. 187) para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais (art. 90, § 2º, 

NCPC), cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, 

nos termos do art. 98, § 3º do NCPC.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Diamantino/MT, 30 de julho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 34666 Nr: 2894-10.2007.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOdM, FOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: David Madalena Vieira - 

OAB:estagiário, Núcleo Juridico UNEMAT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fernandes de Assis - 

OAB:OAB/MT 20231/O

 Código n. 34666

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS apresentada por ANA LAURA 

OLIVEIRA MORAES, representada por sua genitora FRANCISMAR 

OLIVEIRA REGIS, em face de CELIO RODRIGUES DE MORAES, já 

devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial vieram-me os documentos anexos.

As partes realizaram termo de acordo atinente aos processos de n. 34666 

e 34667 (fl. 201).

 Ainda à fl. 201, a Exequente informou que não há pensão alimentícia em 

atraso referente ao processo de código 34666.

Em seguida vieram- me os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

Consigno que o termo de acordo será homologado no processo de n. 

34667.

 Ademais, diante da manifestação da Exequente informando que inexiste 

débito alimentar referente ao processo de código 34666, 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 Novo Código de Processo 

Civil.

Condeno o Executado ao pagamento das custas e despesas processuais.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 112843 Nr: 4141-11.2016.811.0005

 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: LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Código n. 112843

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando o caráter prioritário dos feitos eleitorais conforme dispõe o 

art. 94 da Lei n. 9.504/97 e Resolução nº. 23.555 do TSE, bem como 

considerando que o período de registro das candidaturas já se iniciou, e 

havendo necessidade de priorizar processos eleitorais em razão da 

proximidade da realização das Eleições 2018, na condição de Juiz da 7ª 

Zona Eleitoral, entendo por bem readequar a pauta da Segunda Vara da 

Comarca de Diamantino/MT, por consequência, redesigno audiência para o 

dia 31 de janeiro de 2019, às 14h:30min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 07 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 116674 Nr: 1619-74.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo José Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADJA BARROS MARTINS - 

OAB:21491/O

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 08 de agosto de 2018, às 15h30min.

Código n. 116674

Autos n. 1619-74.2017.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Jairo José Ferreira.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia; o advogado 

constituído, Marcos Wagner Santana Vaz, o acusado Jairo José Ferreira e 

o acadêmico Gilvanio de Avila.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas. Realizou-se a 

qualificação e interrogatório do réu. Registre-se que a gravação observou 

o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça. Na 

oportunidade o magistrado determinou o uso de algemas, considerando os 

antecedentes criminais e em razão de que na sala de audiência 

encontrava-se somente um Agente Penitenciário.

 Outrossim, a Defesa apresentou pedido de revogação da prisão 

preventiva, alegando excesso de prazo. O Ministério Público manifestou 

pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Declaro encerrada a instrução processual e concedo as 

partes o prazo para alegações finais nos termos do artigo 403, § 3º, CPP. 

NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata por mim redigida e saem intimados, _________ Neiva Bruna 

de Almeida, Assessora de Gabinete II.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Marcos Wagner Santana Vaz

Advogado constituído

Jairo José Ferreira

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125982 Nr: 1225-33.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Augusto Burin Arnaut, Thallys Michael 

da Silva, Renan Ferreira Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 08 de agosto de 2018, às 16h30min.

Código n. 125982

Autos n. 1225-33.2018.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Daniel Augusto Burin Arnault, Thallys Michael da Silva e Renan 

Ferreira Amaral.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia; o advogado 

constituído, Marcos Wagner Santana Vaz a testemunha Wagner dos 

Santos Pardinho e os acusados Daniel Augusto Burin Arnault, Thallys 

Michael da Silva e Renan Ferreira Amaral.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas. Realizou-se a 

oitiva das testemunhas e o interrogatório dos réus Thallys Michael da Silva 

e Renan Ferreira Amaral. Registre-se que a gravação observou o disposto 

no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça. A Defesa 

apresentou pedido oral pela revogação da prisão preventiva, bem como 

pela transferência dos réus para Comarca de Diamantino/MT. Na 

oportunidade, a Defesa manifestou que não tem pedido de diligência. O 

Ministério Público pugnou por vistas dos autos e não se opôs ao pedido 

apresentado pela defesa referente a transferência dos réus para 

Comarca de Diamantino/MT.

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

Vistos, etc. Defiro pedido ministerial e concedo vista dos autos. Outrossim, 

defiro pedido apresentado pela defesa e determino que os réus sejam 

mantidos na Cadeia Pública local. NADA MAIS. Encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam a ata por mim redigida e saem 

intimados, _________ Neiva Bruna de Almeida, Assessora de Gabinete II.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Marcos Wagner Santana Vaz

Advogado constituído

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 109280 Nr: 2238-38.2016.811.0005

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista ao MPE.

Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010467-79.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAIRTON SANTANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP0128462A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010467-79.2015.8.11.0005. REQUERENTE: JOSAIRTON SANTANA DE 

ARRUDA REQUERIDO: IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA 

LTDA Vistos etc. 1 – 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 
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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, 08 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000356-87.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ANANIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000356-87.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JULIANO ANANIAS DA SILVA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. 1 – 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, 08 de agosto de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010673-98.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DALCHIAVON & POTT LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILZA MARIA DO NASCICMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010673-98.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: DALCHIAVON & POTT LTDA - 

EPP EXECUTADO: EVANILZA MARIA DO NASCICMENTO Vistos. 1 – 

Expeça-se carta precatória visando a citação da parte executada no 

endereço informado no id. 14546981 para, no prazo de 3 dias, efetuar o 

pagamento da dívida. 2 - Não efetuado o pagamento, o oficial de justiça 

procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado. 3 - Em caso de sucesso na penhora, que deverá incidir 

preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, removam-se 

imediatamente os bens penhorados e os depositem com a parte autora, 

descrevendo-se seu estado de uso e conservação. 4 – Seja designada 

data para audiência de conciliação, ocasião em que, nos termos do artigo 

53, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/1995, garantido o juízo, o executado 

poderá oferecer embargos. 5 - Desde já, caso requerido, DEFIRO a 

expedição de certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, 

arresto ou indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, 

devendo o credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no 

artigo acima citado. 6 - DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do 

nome do executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 

782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. Intime-se e se 

cumpra. Diamantino, 8 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012576-08.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDES FRANCISCATO BEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA DE BARROS OAB - MT0011421A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

 

INTIMAR o procurador do exequente para informar dados bancarios para 

expedir alvara.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010543-69.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE APARECIDA KRUG (REQUERIDO)

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010543-69.2016.8.11.0005. REQUERENTE: FRANCISCO FERREIRA 

MENDES JUNIOR REQUERIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE 

RESERVA DE HOTEIS LTDA., CRISTIANE APARECIDA KRUG Vistos, etc. I – 

Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Florianópolis/SC para citação e 

intimação de audiência de conciliação da requerida Cristiane Aparecida 

Krug, na Rua Liberato Carioni, n. 151, casa 1, Lagoa da Conceição, CEP: 

88062-205, Florianopólis/SC, ficando desde já autorizada citação por hora 

certa. II – Designe-se audiência com 90 dias de antecedência, 

remetendo-se, também, citação via correio, independente da carta 

precatória. III – Cumpra-se, expedindo o necessário. Diamantino, 06 de 

agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-73.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES EVANGELISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR o procurador da parte exequente para manifestar quando 

documento constante no id 14363481, no prazo legal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 142 de 635



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-87.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVALDO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILA LUZIA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nesta data envio intimação ao patrono do requerente para manifestar 

sobre o prosseguimento do feito no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000080-56.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BURIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Juvenil Antonio dos Santos (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA OAB - MT0007066S (ADVOGADO)

 

Nesta data envio intimação ao patrono do requerente para manifestar 

sobre o prosseguimento do feito no prazo legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010531-60.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LORENCO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010531-60.2013.8.11.0005. REQUERENTE: FABIO LORENCO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Recebo os recursos interpostos no efeito devolutivo, a teor do 

que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação 

da parte recorrente Fabio Lorenço de Almeida de ser desprovido de 

recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no 

artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 08 

de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-12.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CAMARCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata de matéria 

de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado 

em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido. De início, rejeito a preliminar de 

inépcia da petição inicial, vez que há pedido certo e determinado, não 

havendo o que se cogitar acerca da extinção do processo sem resolução 

do mérito. Ainda, rejeito a preliminar de incompetência, vez que não há 

discussão de direito difuso ou coletivo, havendo tão somente tutela de 

direito individual subjetivo. Julgo o mérito. Nos moldes do artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC, cabe à parte ré demonstrar que realmente houve a relação 

contratual e utilização dos serviços nos valores respectivamente 

cobrados, o que não se verifica no caso dos autos. Isto porque os 

serviços sub judice prescindem de contratação, a qual pode ser realizada 

através de SMS, ligação telefônica ou website da demandada. Assim, 

tem-se por indevidas as cobranças dos valores referentes aos serviços " 

Vivo Go Read e Kantoo Inglês (SERVIÇOS DE TERCEIROS TDATA)", nas 

faturas acostadas aos autos, posto que a contratação destes não restou 

comprovada Portanto, diante da latente falha na prestação do serviço pela 

irregularidade das cobranças dos serviços de telefonia no valor de R$ 

16,00 (dezesseis reais) mensais, cobrados nas faturas anexadas com a 

petição inicial referentes aos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 

2018 e persistência de cobranças indevidas, faz jus a parte requerente ao 

pedido de indenização por danos morais. No mesmo sentido, a 

jurisprudência: ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOTURMA 

RECURSAL ÚNICARecurso Cível nº 0010903-02.2014.811.0009Origem: 

Juizado Especial Cível de Primavera do LesteRecorrente: Telefônica Brasil 

S.A.Recorrido: Jairon José PedroEMENTA CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA ACIMA DO PACTUADO. LEGITIMIDADE 

DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA REITERADA 

APÓS RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. 

REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura 

conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a 

cobrança de valores diversos do previsto no contrato firmado entre as 

partes, mormente se, apesar dos esforços do consumidor, a situação não 

for solucionada administrativamente. Empresa de telefonia não apresentou 

provas inconcussas acerca da legitimidade dos débitos cobrados. Deve 

ser reduzido o quantum indenizatório que não atende aos parâmetros da 

razoabilidade e da proporcionalidade. São nulos os julgamentos ultra e 

extra petita. Recurso parcialmente provido. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 109030220148110009/2015, Turma Recursal Única, julgado 

em 17/11/2015, DJE 17/11/2015). Dessa forma, configurado o dano moral 

sofrido pela parte requerente, passo agora a analisar a respeito do 

quantum a ser estipulado a título de indenização por dano moral. Quanto à 

fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais a quantia de 

R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto 

ratifico a medida de urgência concedida nos autos e JULGO PROCEDENTE 

para Condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais) a título de danos morais, 

acrescido de juros de mora de 1% a contar do evento danoso, e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por 

consequência, julgo extinto o processo com julgamento do mérito com 

fulcro no artigo 487, I do CPC. Sem custas e honorários advocatícios 

nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Concedo os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Diamantino-MT, 03 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010244-63.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EDUARDO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILENA PIRAGINE OAB - MT0017210S-A (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010244-63.2014.8.11.0005. REQUERENTE: PEDRO EDUARDO CANDIDO 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as 

partes compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, 08 de agosto de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005320-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLADIR FERNANDES ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RODRIGUES SILVA ARAÚJO (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 : 

1005320-90.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial na forma 

proposta. Defiro a justiça gratuita e determino que o feito tramite sob 

segredo de justiça. Cite-se e intime-se a requerida, para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal. Serve a presente como Mandado, 

se for o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 09 de Agosto de 2018. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001124-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

RONEY ROBERTO SIQUEIRA DA COSTA PAREDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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 : 

1001124-77.2018.8.11.0037. Vistos etc. Defiro como requer o Ministério 

Público ao ID:12739598. Para tanto, designo audiência para o dia 

22/11/2018 às 15h30min, a fim de ouvir os genitores quanto à guarda. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 09/08/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juiza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000760-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

P. L. A. M. (REQUERENTE)

A. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo: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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000760-08.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes. Em consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil. Isento de custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios. Expeçam-se os documentos necessários. 

Publicada e registrada no sistema. Transitada em julgado, expeçam-se os 

documentos necessários. Após, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias. Serve o presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se 

for o caso. Primavera do Leste/MT, 03 de Julho de 2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 157599 Nr: 7907-10.2015.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHMDS, MBMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE ALVES AMORA - 

OAB:MT 20.032, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 Considerando a decisão de fl.69, impulsiono o feito para Intimação da 

parte Requerida, por meio de seus advogados constituídos para 

comparecer a audiência na data de 04/10/2018 às 15:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 144839 Nr: 1968-49.2015.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMDM, RAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA DE CAMARGO VIANA - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TWINK MENDES DE MORAES - 

OAB:44413

 Código 144839

Vistos etc.

Designo audiência de conciliação para o dia 04/10/2018 às 17h00min.

Intime-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 05 de Julho de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 152054 Nr: 5317-60.2015.811.0037

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:MT/3517-B

 Vistos etc.

Para melhor embasamento do feito e uma solução pacífica e definitiva da 

demanda, designo audiência de conciliação para o dia 04/10/2018 às 
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14h00min, oportunidade em que será analisado o petitório de f. 776.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 26/06/ 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 171134 Nr: 5769-36.2016.811.0037

 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: RRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:MT/ 17.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a requerida não foi localizada conforme certidão do 

oficial de justiça,intimo os advogados da parte requerente Álvaro Menezes 

OAB 13322/MT, Claudia Regina Da Silva OAB 17122/MT, para requererem 

o que entender de direito no prazo legal.

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 3709-32.2012.811.0037

AÇÃO: Execução de  T í tu lo  Ex t ra jud ic ia l -Processo de 

Execução-PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

EXECUTADO(A,S): GLAUCIO COSTA GOMES

CITANDO(A,S): Executados(as): Glaucio Costa Gomes, Cpf: 01022297163 

Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), representante comercial, Endereço: 

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20.06.2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 36.902,25

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

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

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A exequente é credora da importância de R$ 

36.902,25, referente a Cédula de Crédito Bancário nº B00530579-7 e o 

Borderô de Desconto nº B00530159-7.

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

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Elivânia Duarte dos Santos, digitei. Primavera 

do Leste - MT, 9 de agosto de 2018.Ésio Martins de Freitas Gestor(a) 

Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56.2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000378-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS FERNANDES FALCIONI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO PENACHIN NETTO OAB - SP31405 (ADVOGADO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar sobre a contestação do ID 

14567058.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004556-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE HEINS TIEM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004556-07.2018.8.11.0037. 

AUTOR: ROSIMEIRE HEINS TIEM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais. Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias), o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. 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. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 
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se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 05 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004760-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DA SILVA ALVARENGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004760-51.2018.8.11.0037. 

AUTOR: WESLEY DA SILVA ALVARENGA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. 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. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia 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. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 16 de julho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004561-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO CHAGURI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004561-29.2018.8.11.0037. 
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AUTOR: GUILHERME AUGUSTO CHAGURI RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. 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. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia 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. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 05 de julho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004174-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VARGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELLY DE JESUS AMARAL OAB - MT18559/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1004174-14.2018.8.11.0037 Ação de Despejo por Falta de Pagamento, 

Decurso do Prazo Contratual c/c Cobrança de Alugueres Requerente: 

João Vargas Requerida: Associação de Proprietários de Caminhões de 

Primavera do Leste (MT) Vistos etc. Trata-se de ação de despejo por falta 

de pagamento, decurso de prazo contratual c/c cobrança de alugueres 

proposta por João Vargas em face de Associação de Proprietários de 

Caminhões de Primavera do Leste (MT), ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. A pretensão material fundamenta-se na falta de pagamento de 

aluguéis, estando o contrato locatício desprovido de qualquer das 

garantias previstas no artigo 37 da Lei nº 8.245/91. A parte autora 

postulou pela concessão da medida liminar. A petição inicial foi instruída 

com o contrato de aluguel. Portanto, configurada a hipótese legal de 

despejo (Lei nº 8.245/91, art. 59, §1º, IX), CONCEDO A MEDIDA LIMINAR 

para desocupação em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência 

da parte contrária, mediante prévia prestação de caução no valor 

equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Nos moldes do §3º do artigo 59 

da Lei nº 8.245/91, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir 

a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para 

a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar 

depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma 

prevista no inciso II do art. 62. Cite-se o locatário para responder ao 

pedido de rescisão do contrato e de cobrança de aluguéis. Sem prejuízo 

do cumprimento da medida liminar, remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se o réu para comparecer à 

audiência designada, com a advertência expressa de que o prazo para 

contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo 

Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, 

será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, 

I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não 

será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual. No ato da intimação as partes 

devem ser advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 
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da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, 

art.334, §9º). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 08 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004555-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO ARAUJO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004555-22.2018.8.11.0037. 

AUTOR: EDINALDO ARAUJO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. 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. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia 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. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 05 de julho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1004011-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIO OLIVEIRA SANTOS (RÉU)

 

Em cumprimento a determinação retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 29 de agosto de 2018, às 13h00min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 09 de agosto de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004846-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIR BELLE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004846-22.2018.8.11.0037. 

AUTOR: LAUDIR BELLE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), 

recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os 
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benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou 

mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, 

com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado 

nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se 

não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário 

da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar 

com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme 

artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho 

Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para 

depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos 

honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo 

Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita 

seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De 

posse da certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por 

meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo 

magistrado. 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. O perito nomeado 

deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia 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. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 16 de julho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 131673 Nr: 4135-73.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CATARINA GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN TELES NOGUEIRA - 

OAB:MT/18.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

- OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB MT 12.208-A

 Processo nº 4135-73.2014.811.0037 (Código 131673)

Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais

Requerente: Maria Catarina Goulart

Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos em correição permanente.

Em observância à controvérsia narrada na inicial, intimem-se as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 07 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117268 Nr: 7941-87.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:MT 7187

 Processo nº 7941-87.2012.811.0037 (Código 117268)

Ação de Busca e Apreensão

 Requerente: Banco Safra S/A

Requerido: Giramundo Comércio e Transportes Ltda.

Vistos etc.

Em consulta aos autos nº 2735-92.2012.811.0037 (Código 112398) é 

possível vislumbrar que a recuperação judicial não se encerrou.

 Nesse passo, em conformidade com a decisão do Superior Tribunal de 

Justiça (REsp. nº 513.524-MT, fls.728), que determinou se aguarde o 

encerramento da recuperação judicial para prosseguimento da execução, 

mantenho a suspensão processual até efetivo término do período de 

acompanhamento judicial e consequente encerramento.

Encerrada o procedimento recuperacional, conclusos.
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Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 07 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107616 Nr: 6745-19.2011.811.0037

 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: DOUGLAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMANN E HERMANN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO SOARES ARAUJO 

JUNIOR - OAB:MT 6.824

 A seguir, a MMª. Juíza deliberou: “Tendo em vista a necessidade de aferir 

eventual preclusão quanto a apresentação do rol de testemunhas pela 

parte autora, suspendo a audiência de instrução, redesignando-a para a 

data de 29 de agosto ás 16h00min. Concedo a parte autora o prazo de 10 

dias para apresentação do comprovante do protocolo da petição correlata. 

Os presentes saem intimados. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119379 Nr: 1779-42.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA TEREZA D'AMORIN GALBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMONT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON REIS PEREIRA - 

OAB:OAB/GO 25341, RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - OAB:GO/ 32.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO PRESOTTO - 

OAB:104498/MG, CARLOS DE JESUS PRESOTTO - OAB:35401

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do EMBARGADO para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

INTIMO ainda o Advogado do EMBARGANTE para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 155756 Nr: 7096-50.2015.811.0037

 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): CLÁUDIO CESAR DAL SÓLIO

 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:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100262 Nr: 8078-40.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERSON STUNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA CHARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA RODRIGUES 

- DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca do Recurso de Apelação juntada aos autos na folha 116/135, no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135009 Nr: 6787-63.2014.811.0037

 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: COSTA & VIEIRA LTDA, UNISAGRO PARTICIPAÇÕES 

LTDA, BANCO INDUSTRIAL E COMÉRCIAL S/A -BICBANCO, BANCO 

INDUSVAL S/A, JONIS SANTO ASSMANN, BELLUNO LOGISTICA E 

TRANSPORTES LTDA, BANCO PINE S/A, BANCO ITAÚ S.A, BANCO 

BRADESCO S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE DE 

MATO GROSSO - SICOOB, BANCO SAFRA S/A, BANCO DA AMAZONIA, 

JNORTE CONSTRUTORA LTDA, BANCO J SAFRA S/A, MARCELO 

GONÇALVES, JOSE BENEDITO DO VALE, BIO SOJA FERTILIZANTES 

LTDA, ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, HELM 

DO BRASIL MERCANTIL LTDA, BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, 

HSBC BANK BRASIL S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE EXTINTORES PARANÁ LTDA, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS S/A, CHEMTURA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL 

LTDA, OURO FINO QUÍMICA LTDA, GRANORTE FERTILIZANTES LTDA, 

TROMINK INDUSTRIAL LTDA, MONSANTO DO BRASIL LTDA, ANACLETO 

BRUNETTA, EDUARDO LUIZ DEITOS, GERSON SALVADORI, JORGE LUIZ 

BORGHETTI, NORTOX S/A, PAULO CESAR BORGUETTI, CHEMINOVA 

BRASIL LTDA, BANCO BMG S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, BANCO PAN S/A, 

CEAGRO AGRÍCOLA LTDA, KELIN REGINA ALBERTON, INTL FCSTONE 

MARKETS, LCC, AGRO ASSET BACKED FINANCING LTD, LATIN AMERICA 

EXPORT FINANCE FUND, LTD, PAETTO VEÍCULOS LTDA, ALZIRA 

CAETANO TONI, ADAMA BRASIL S/A, EDVANDRO TONI, COOPERATIVA 

AGRÍCOLA CAMPO DO TENENTE, PRADO SUZUKI E ASSOCIADOS S/S, 

BRICKELL S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E IVESTIMENTO, JONI SANTO 

ASSMANN, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP, BREDA & CIA 

LTDA ME, ITAÚ UNIBANCO S.A, BANCO PAULISTA S.A, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, TROMINK INSDUSTRIAL LTDA, OCTANTE 

SECURITIZADORA S/A, DARCI MONTAGNI, TEREZINHA DAS GRAÇAS DE 

SOUZA MONTAGNI, GETÚLIO GONÇALVES VIANA, BANCO DO BRASIL 

S/A, IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS, SINAGRO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS S/A, AGROPECUARIA TRÊS ESTRELAS LTDA, PEREIRA 

E PARRA LTDA, COMPO DO BRASIL LTDA, TRANSCORPA TRANSPORTES 

DE CARGAS LTDA, FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO 1500 LTDA, COOAMI COOPERATIVA MERCANTIL E 

INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO, SUL AMÉRICA COMPANHIA 

DE SEGURO SAÚDE, CONTROL UNION WARRANTS LTDA, MICROBIOL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, STEMAC S/A - GRUPOS GERADORS, 

SIVIERO CEREAIS, INSUMO AGRÍCOLAS E TRANSPORTE LTDA, CELSO 

APARECIDO LUCIANO PEREIRA - ME, CLIMA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, RECH AGRÍCOLA LTDA, MARUBENI AMERICA CORPORATION, 

MAXICON SISTEMAS LTDA - EPP, FERNANDA GOMES DAMASCENA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARADISO GIOVANELLA TRNSPORTES LTDA, 

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A - CCB 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADA SILVA RESENDE - 

OAB:13446, ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - OAB:198905/SP, 

ADRIANO GREVE - OAB:SP/211.900, ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:OAB/MS 8659, ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - 

OAB:S/P29913, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:30890 PR, 

ALEXANDRE VIEGAS - OAB:9321-A/MT, AMANDA MENDES - 

OAB:34.861, ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - OAB:SP/287.799, ANDRÉ 

LUIZ DA SILVA ARAÚJO - OAB:MT 3963, ANDRE RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:SP 165202-A, ARTHUR BIRAL FRANCO - 

OAB:268.004/SP, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 31.405, CARLOS 

CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA 

- OAB:16915/MT, CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - OAB:15365, 

CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458, CIBELLY DE JESUS 

AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, CLARISSA ARAUJO GRECELLÉ - 

OAB:RS 83.790, CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO - OAB:SC 19.054-A, 

CLÁUDIO ANÔNIO CANESIN - OAB:OAB/PR 8.007, CLEIDI ROSANGELA 

HETZEL - OAB:8244, CLEVERSON JOSÉ VELLASQUES - OAB:69083/PR, 
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DARLAN ADIB FARES - OAB:9.265, DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, 

DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - OAB:MT/10823, DYOGO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 11.084, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EDUARDO PECORARO - OAB:SP 196.651, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B, ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:MT 5614, ELTON FERNANDES RÉU - OAB:185631/SP, EUDER 

OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT 13431-A, FÁBIO MARGIELA DE FÁVARI MARQUES - OAB:SP/ 

256. 707, FABIOLA PEREIRA BAHRUTH - OAB:SP/ 228.277, FERNANDO 

HACKMANNN RODRIGUES - OAB:RS/18.660, FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT, FERNANDO RUDGE LEITE NETO - 

OAB:OAB/SP 84786, FERNANDO STEFANELLI GAULUCCI - 

OAB:SP/299.880, FRANKLYN CELSO FERREIRA - OAB:SC/39.398, 

GABRIEL FELÍCIO GIACOMINI ROCCO - OAB:SP 246.281, IGOR 

CASAGRANDE - OAB:70137, IVO WAISBERG - OAB:SP/146176, JOÃO 

CLAUDIO CORRÊA SAGLIETTI FILHO - OAB:SP/154061, JOAO 

JOAQUIM MARTINELLI - OAB:3210 - SC, JOAO JOAQUIM MARTINELLI 

- OAB:PR/25.430, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:OAB/RJ 135.506, 

JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206, JORGE AMÁDIO 

FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, JORGE LUIS ZANON - OAB:OAB/RS 

14.705, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - OAB:39277, 

JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 27.141, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, LÚCIO FEIJÓ DE ARAUJO 

LOPES - OAB:RS/50.791, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - 

OAB:14733-A, LUIZ ANTONIO GOMEIRO JÚNIOR - OAB:154.733, LUIZ 

CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B, LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARCELO DE CAMPOS BICUDO - OAB:SP 131624, 

MARCELO GONÇALVES - OAB:, MARCELO LOPES - OAB:SP/ 

160.896-A, MARCIA GERHARDT SCARPIN - OAB:49.456, MARCIO KOJI 

OYA - OAB:OAB/SP 165.374, MÁRCIO RICARDO DE SOUZA - 

OAB:291333, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - OAB:12102/MT, 

MARINA ROSA DA SILVA - OAB:23939/O, MAURO DA SILVA 

ANDRIESKI - OAB:MT-10.925- B, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, MELISSA CRISTINA REIS - OAB:OAB/RS 54.330, 

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, MURILO HENRIQUE MIRANDA BELOTTI - 

OAB:237.635, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, 

Nilson Jacob Ferreira - OAB:OAB/MT 9845, OSMAR A. MAGGIONI - 

OAB:12.370-A, PASCOAL BELOTTI NETO - OAB:54914/SP, PAULA 

MALUF TEIXEIRA - OAB:13.175/SC, PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4.883/MS, RALF MELLES STICCA - OAB:236.471/SP, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, REGINA CRISTINA DE GOES - 

OAB:9.546-A/MT, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, 

RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - OAB:10.071/MS, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, Ricardo Pomeranc 

Matsumoto - OAB:174042 SP, RODRIGO BARRETO COGO - 

OAB:164619A, RODRIGO FONSECA FERREIRA - OAB:SP/ 323.650, 

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, ROSANGELA MARIA 

DE PAULA - OAB:15.000, SAJUNIOR LIMA MARANHAO - OAB:OAB/MT 

6356, SANDRA APARECIDA PAIVA - OAB:PR 17363, SANDRA 

BERNARDES VILELA - OAB:8895/MT, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT, SERGIO ZAHR FILHO - OAB:SP/154.688, 

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI - OAB:MT/ 18547, STEPHANIA 

IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618, SUZIMARIA MARIA DE 

SOUZA ARTUZI - OAB:14.231/MT, TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:6212/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651, TALITA BARRETO - OAB:19.488 A /MT, THIAGO PEIXOTO 

ALVES - OAB:SP 301.491-A, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:18226/O, 

TIAGO MEURER DA SILVA - OAB:37.146/SC, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:MT 3150-A, VALTER SCARPIN - OAB:6751, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:SP/ 257.198, WILLIAN DIAS 

CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:30857/PR, NILTON D. FENSTERSEIFER - OAB:7905 RS

 Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na 

busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei” (CC 

114.952/SP, DJe 26/09/2011). Logo, o mero requerimento formalizado no 

bojo dos autos da recuperação judicial não observa o procedimento 

previsto em lei, competindo à parte optar por uma das duas alternativas 

tendentes a satisfação do seu crédito. Destarte, indefiro o pedido de 

habilitação respectivo. VII - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

LEVANTAMENTO DE VALORES (SANTANDER S/A E SAFRA S/A) 

Aguarde-se a elaboração do memorial determinado no item III do presente 

decisum. VIII – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES (UNISAGRO) 

Distribua-se como procedimento autônomo, conforme solicitado 

(fls.5.550).IX – DEMAIS IMPULSOS Atente-se o Sr. Administrador Judicial 

para a elaboração do relatório circunstanciado determinado às fls.5.388v. 

Intime-se. Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 07 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 159182 Nr: 22-08.2016.811.0037

 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: IRMÃOS SACHET LTDA, IRMÃOS SACHET LTDA, ENIO 

ZANATTA, BANCO BRADESCO S/A, SCANIA BANCO S/A, NOVAFORT 

DISTRIBUIDORA LTDA EPP, BANCO DO BRASIL S/A, CERÂMICA LANZI 

LTDA, GEROTTO INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA, CAMILA 

GRACIANO GEROTTO TRANSPORTES ME, PRECON GOIÁS INDUSTRIAL 

LTDA, S M DA SILVA RIO PRETO ME, INDÚSTRIA DE PRODUTOS 

CERÂMICOS FAAT LTDA ME - CERÂMICA PRIMAVERA, DURATEX S/A, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO- SICREDI, FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA, 

MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA, 

INTERCEMENT BRASIL S/A, RADDEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, 

CERÂMICA CRISTOFOLETTI LTDA, SAINT - GOBAIN DO BRASIL 

PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA, ASTRA S/A 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, FERNANDO BREZOLIN, FUNDIÇÃO SÃO 

CRISTOVÃO LTDA, LORENZETTI S/A INDÚSTRIAS BRASILEIRAS 

ELETROMETALÚRGICAS, LUSTRES FEMARTE INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA, MOSARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOSAICOS LTDA, PNEUS 

VIA NOBRE LTDA, KELLY HIDROMETALURGICA LTDA, HORBACH 

COMPANHIA LTDA, BANCO VOLKSWAGEN S/A, BANCO OURINVEST S/A, 

Cipla Indústria de Materiais de Construção S/A, A J RORATO & CIA LTDA, 

J. BATISTA COMÉRCIO DE PORTAIS EIRELI -ME, NOVA ALIANÇA 

COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME, LUCIIN COMERCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADA CECILIA WEISS SILVESTRE 

- OAB:12725, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 

20495-A, ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - OAB:PR 39274, ALESSANDRO 

HARLEY FERREIRA - OAB:OAB/MG 89.784, ALEXANDRE ABEL XAVIER 

ARAGÃO - OAB:OAB/ES 11.315, ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA - 

OAB:OAB/SP 146.664, ANA CLAUDIA BRESSIANI - OAB:33128, ANDRE 

SOCOLOWSKI - OAB:OAB/SP 274544, ANTONELLA PACHECO 

BERTOLUCCI - OAB:OAB/SP 135.393, CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17.298-A, CESAR A. DA CRUZ FERRAZ - OAB:OAB/ES 

21851, CLEIDEUNICE LOPES - OAB:17890/O, DANIEL CORTEZ BORGES 

- OAB:OAB/MG 98.515, DENIZE REGINA GONÇALVES - OAB:251018, 

EDUARDO ALVES MARÇAL - OAB:13311/MT, FABIO THOME MATOS - 

OAB:OAB/ES 16.720, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:76.696/MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/16846-A, FERNANDO RUDGE LEITE NETO - OAB:OAB/SP 

84786, GEYSON ADAUTO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 325268, 

GUILHERME LUIZ GOMES JUNIOR - OAB:PR 42.005, GUSTAVO AMATO 

PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 16970, 

GUSTAVO STANGE - OAB:OAB/ES 15000, HAIANA KATHERINE 

MENEZES FOLLMANN - OAB:18024-O MT, HENDERSON DIAS ANDRADE 

- OAB:, HERIBELTON ALVES - OAB:109308/SP, IZONILDES PIO DA 

SILVA - OAB:6486/B, KARINA RIBEIRO NOVAES - OAB:197105 SP, 

KENIA PIM SILVA BENTO - OAB:OAB/ES 12.862, LEONARDO SANTOS 

DE RESENDE - OAB:MT 6358, LISA FABIANA BARROS FERREIRA - 

OAB:OAB/GO 16.883, LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - OAB:OAB/SP 

154733, LUIZ ANTONIO STEFANON - OAB:OAB/ES 10290, LUIZ SERGIO 

RIBEIRO CORREA JUNIOR - OAB:OAB/SP 220674, MARCELO UMEKI - 

OAB:OAB/SP 188.768, MARCIO TULIO NOGUEIRA - OAB:OAB/ES 14401, 

MARILÉIA TEREZINHA REIPERT - OAB:OAB/SC 6.280, MAURO 

EDUARDO JACEGUAY ZAMATARO - OAB:PR 11.514, MAURO PAULO 
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GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A, PATRICIA LEONE 

NASSUR - OAB:OAB/SP 131.474, PEDRO LUIZ PINHEIRO - OAB:OAB/SP 

115.257, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, RENAN DA SILVA 

PEREIRA - OAB:OAB/ES 16.689, RENATO MULINARI - OAB:47342/RS, 

RICARDO DE AGUIAR FERONE - OAB:SP 176.805, ROBSON PADILHA 

ALVES - OAB:OAB/MT 18.340, RODRIGO DE LIMA SANTOS - 

OAB:OAB/SP 164275, RODRIGO SARNO GOMES - OAB:SP 203.990, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187, 

STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618, VANDER 

LUIZ PINTO - OAB:266098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impende ressaltar que os termos do decisum relativo ao agravo de 

instrumento oposto pelo credor Caixa Econômica Federal são inequívocos 

ao deliberar sobre a destinação de cada bem (matrículas nº 10.470, nº 

9.005 e nº 21.119), restando a discussão encerrada pela ausência de 

oposição recursal. Assim, a modificação do comando respectivo é 

obstado pelos efeitos da coisa julgada (LINDB, art.6º).Portanto, a 

deliberação sobre a essencialidade do bem é solvida pela decisão 

superior. II - DO IMPULSO OFICIAL Transcorrido o período previsto no 

artigo 61 da Lei nº 11.101/05, intime-se o Administrador Judicial para 

formalizar o relatório a que se refere o artigo 63, III, em 15 (quinze) dias.Em 

seguida, vista ao Ministério Público.Após, conclusos para 

deliberação.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Primavera do 

Leste (MT), 07 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 164527 Nr: 2453-15.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUMM & CIA LTDA - ME, ADRIANE IOLANDA 

LERNER KUMM, JAIR KUMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado da parte AUTORA/EXEQUENTE fica 

INTIMADO para manifestar-se acerca das informações de fls. 139-v e 140, 

juntados aos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178530 Nr: 9875-41.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISLEY EDIR FIGUEIREDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9875-41.2016.811.0037 (Código 178530)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Bradesco Financiamento S/A

Requerido: Wisley Edir Figueredo dos Santos

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta Bradesco 

Financiamento S/A em face de Wisley Edir Figueredo dos Santos, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

Antes da integralização da relação jurídica processual, a parte autora 

desistiu da ação (fls.45).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas processuais pela parte autora, nos moldes do artigo 90 do Código 

de Processo Civil, máxime pela inviabilidade de condenação da parte 

requerida em face da ausência de integralização da relação jurídica 

processual, mediante citação

Recolha-se o mandado de busca e apreensão.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 04 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74524 Nr: 6842-53.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL EXPRESSO DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALBERTO CRISTINO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FURTADO GOMES - 

OAB:8335, FERNANDA PIEPER ESPINOLA - OAB:, MARCO ANTONIO 

JOBIM - OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6842-53.2010.811.0037 (Código 74524)

Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Comercial Expresso Distribuidora de Alimentos Transportes 

LTDA

Executado: Marcos Alberto Cristiano - ME

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora em 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, 

nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 14894 Nr: 504-78.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZÔNIA S/A-INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PAULO PORCEL FERDINANDES, 

ERASMO FERDINANDI, NADEMAR FERDINANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162-MT, JOÃO MANOEL 

JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - 

OAB:MT 5454-B, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:MT.5.581-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 504-78.2001.811.0037 (Código 14894)

Ação de Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Olvepar da Amazônia S/A Indústria e Comércio

Executado: José Paulo Porcel Ferdinandi e Outros

Vistos etc.

Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária. Cumprida a 

diligência, conclusos para análise do requerimento de levantamento do 

numerário.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, em 

15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da 

execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de julho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138161 Nr: 9121-70.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENOIR FELIPE BACHINSKI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE RIO DO PEIXE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839/MS, FERNANDA TAVARES CALAZANS - OAB:MT/ 11.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e declaro a inexistência do 

débito representado pelas duplicatas nº 0000001442 e nº 0000001427, 

respectivamente no valor de R$ 7.336,00 (sete mil trezentos e trinta e seis 

reais) e R$ 9.000,00 (nove mil reais) e determino o cancelamento definitivo 

do protesto cambiário.Ratifico a liminar deferida.Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 

do Código de Processo Civil, especialmente em razão do julgamento 

antecipado da lide, fato que abreviou o labor profissional.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 05 de julho de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138193 Nr: 9143-31.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DONATO DE MELO, FRANCIELLY 

NEVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9143-31.2014.811.0037 (Código nº 138193)

Ação Monitória

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de 

MT - Sicoob

Executados: Fernando Donato de Melo e Outra

Vistos em correição permanente.

Trata-se de ação monitória proposta por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão do Médio Leste de MT – Sicoob em face de Fernando Donato de 

Melo e Francielly Neves dos Santos, qualificados nos autos em epígrafe.

A parte exequente noticiou o pagamento do débito, postulando pela 

extinção do feito (fls.74).

 Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, ambos do Código de Processo Civil.

Custas processuais pela parte executada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 05 de julho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001800-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIS MASOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DIOZ SIVA JUNIOR (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001800-25.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARCIO LUIS MASOTTI 

EXECUTADO: MANOEL DIOZ SIVA JUNIOR Vistos. Trata-se de ação de 

execução para entrega de coisa incerta com pedido cautelar de sequestro 

ajuizada por MÁRCIO LUIZ MASOTTI em face de MANOEL DIÓZ SILVA 

JÚNIOR, todos qualificados nos autos. As partes realizaram composição 

amigável e pugnaram pela homologação do acordo e a consequente 

extinção do feito (id. 14242636). É a síntese do relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial 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 e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o acordo entabulado (id. 14242636), 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. Custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

nos termos do acordo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 1º de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 19602 Nr: 1559-30.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCIOLE ALVES BARBOSA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Correa De Oliveira - 

OAB:7.344 - MT, Nilson Balbino Vilela Junior - OAB:5982

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por Luciana Martins Ribas 

em face de Orciole Alves Barbosa Junior, ambos qualificados nos autos.

Às fls. 335/340, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo e a consequente extinção do feito, bem como 

pela baixa das restrições inseridas através do sistema RENAJUD à fl. 320.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial 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 e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

336/338, 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.

Defiro o pedido de liberação da restrição dos veículos de fl. 320.

Custas e despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 150872 Nr: 4785-86.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON AUGUSTO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 
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executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do executado, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 17322 Nr: 2269-84.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, 

IZANETE ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do sistema 

RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, vista dos autos à parte exequente, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 36744 Nr: 4674-54.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, 

IZANETE ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 102 e, em consonância com o disposto no artigo 921, 

§2º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizada a parte executada ou 

que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o 

arquivamento dos autos, independente de nova intimação, oportunidade 

em que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 176439 Nr: 8761-67.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTSI Informatica e Tecnologia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134, THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/18818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando que não há questões de direito apontadas na contestação 

por negativa geral, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 18381 Nr: 400-52.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, 

IZANETE ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163702 Nr: 2085-06.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUETO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME, 

JACO PEDRO SCHEUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.
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Sem prejuízo, defiro o pedido de fl. 58. Para tanto, expeça-se o mandado 

de penhora e avaliação do veículo, o qual deverá ser cumprido no 

endereço indicado pelo exequente (fl. 58).

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 31752 Nr: 26-31.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da 

executada, utilizando-se o sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da 

executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157759 Nr: 8003-25.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO RAINOLD VENDRUSCOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIONA ROSADO CASCUDO - 

OAB:4104-RN, CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA - 

OAB:30822-DF, DIEGO SOARES PEREIRA - OAB:11.940A, ISAEL 

BERNARDO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/CE 6.814, MARICEMA SANTOS DE 

OLIVEIRA RAMOS - OAB:12279/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a tentativa infrutífera de citação em nome dos executados, 

defiro o requerimento de busca de endereço através do sistema INFOJUD.

Frustrada a tentativa de localização do endereço da parte executada, 

determino a expedição de ofício às concessionárias de água e energia, 

bem como às empresas de telefonia VIVO, TIM, OI e CLARO, a fim de 

buscar o endereço dos executados.

Insta consignar que o pedido possui respaldo no artigo 256, do Código de 

Processo Civil, veja-se:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

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

citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que 

recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a 

notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca 

houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas 

as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo 

de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou 

de concessionárias de serviços públicos.

Com a vinda das informações, proceda-se nova tentativa de citação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 155763 Nr: 7102-57.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERPA COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA -ME, Valdemir Antonio Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/ 13733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Cerpa Comercio de Produtos 

Agropecuarios Ltda -Me, CNPJ: 03095163000193, brasileiro(a), Endereço: 

Rua Oliverio Porta, Nº 530,, Bairro: Centro Leste, Cidade: Primavera do 

Leste-MT

Resumo da Inicial:A exequente é credora da xecutada pela obrigação 

líquida, certa e exigivel, no vaor originário de R$ 45.000,00 ( quarenta e 

cinco mil reias), representada pela nota promissória , emitida em 

29/07/2014 e vencida em 08/12/2014, valor que este atualizado legalmente 

até a presente data( 13/10/2015 perfazl o total de R$ 57.073,94 ( 

cinquenta e sete mil, setenta e três reais e noventa e quatro centavos).

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125223 Nr: 7800-34.2013.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME ALEXANDRE LEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO POPULAR 

SOCIALISTA DE MATO GROSSO-(PPS/MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMADO FRANCO - OAB:15.218/0, 

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO EGIDIO SACHS - 

OAB:4894/MT

 Nesse compasso, não se pode criar Diretorio Municipal, porque infringiria 

as normas do Estatuto. Logo, inexiste direito líquido e certo a ser 

amparado pela estreita via do mandado de segurança.Forte nesses 

fundamentos, o Estado-juiz julga improcedente o mandado de segurança 

impetrado por Jaime Alexandre Levinski contra o Diretório Regional do 

Partido Popular Socialista de Mato Grosso (PPS/MT), nos termos do artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, e revoga a antecipação 

dos efeitos da tutela anteriormente concedida (p. 183/186). Deixa-se de 

arbitrar honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da lei 

12.016/09.Sem custas.Com o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

anotações e cautelas de costume.Publique-se e registre-se pelo sistema 

Apolo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 58194 Nr: 5801-22.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW, AGRIPINA REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

intimação da penhora , no prazo de 10 dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 72396 Nr: 4711-08.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 155 de 635



 PARTE AUTORA: SABIN SERVIÇOS AUTORIZADO DE BOMBAS 

INJETORAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA CAMPOS & PIANI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Pergo Chilante - 

OAB:12995/MT, Vanderlei Chilante - OAB:MT 3533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Pereira Campos & Piani Ltda, 

CNPJ: 09431571000155, brasileiro(a), Endereço: Rua Maringá, 970, Bairro: 

Jardim Riva, Cidade: Primavera do Leste-MT

Resumo da Incial:SABIN SERViÇO AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS

LTDA, CNPJ N°115.097.397/0001-59, com sede na Avenida Presidente 

Médici,s/n°, Centro, Rondonópolis-MT, com registro junto á Junta Comercial 

do

11 .

Estado de Mato Grosso - JUCEMAT n° 51200062401, em 09/03/1982,

li

neste ato representado por seu sócio proprietário, Sr. Elias Farah,

brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de registro geral, RG n°

,I

341020, SSP/MT, inscrito no cadastro de pessoas fisicas, CPF/MF n°

I

028.133.431-53, residente e domiciliado em Rondonópolis-MT, me,diante

'i .

seu procurador "Ut documento", com endereço profissional à Avenida

Amazonas,; 11724, Centro, Rondonópolis-MT, onde recebe

intimações/notificações e demais correspondências de estilo,. vem com o

devido respeith a ilustre presença de Vossa Excelência, com fulcro no

artigo 1.102-A' do Código de Processo Civil propor Ação Monitória,

I ~~. l! .

j

Avenida Amazonas, 1724, Centro, Telefax: (Oxx66) 3421-6172, Cep: 78. 

0-050,

; rondonÓPOlis-MT. E-mail: kadmoferlim_2@hotmail.com.

I I,

.- I

\~~ógj ..Le i : Fls. "., ." i

.._-,,--- ---~.

NELSON PEREIRA LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Kadmo Martins Ferreira Lima

OAB/MT 7039-B

. ,

,'o

em desfavor de PEREIRA CAMPOS & PIANI LTOA, pessoa jurídica de 

direito

I .

privado, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas, CNPJ n°

I

09.431.571/0001:55, na pessoa de seu representante legal, com endereço 

na

. ,

Rua Maringá, '970, Jardim Riva, Primavera do Leste-MT, pelos fatos e

I

razões de direit'? que, de agora adiante, passa articuladamente a expor:

Dos Fatos

: ' O Requerente tornou-se credor do Requerido da

, I

importância de R$ 3.509,15 (Três mil e quinhentos e nove reais e

. ,

quinze centavbs), valor corrigido até 26/07/2010, com juros de 1,5% ao

I '

més, através da venda de peças e serviços nas dependências da SABIN, 

em

,I '

Rondonópolis- MT.

)

, i

, )

,I Neste desiderato, informa o autor que somente

executou os ~erviços no veiculo do requerido após a apresentação do

d

d. . d .

orçamento e eVlda autonzação o mesmo, o qual, após o recebimento do

,

v<ôículoem perfeito funcionamento, pagou com cheques pré-datados, 

sendo

I ,i

que todos volta.ram por insuficiéncia de fundos, e encontram-se vencidos 

e

, ,

- I

nao pagos. '

Conforme cálculo atualizadó até a presente data,

aos título foi acrescido juros e correção monetária na ordem de 1,5% ao

I , ~

mês, á partir dos seus respectivos vencimentos, perfazendo o total de R$

3.509,15 (Três mil e quinhentos e nove reais e quinze centavos),

corrigidos até 26/07/2010, conforme Demonstrativo de Débito anexo a

: J:

Avenida Amazonas, 1724, Centro, Telefax: (Oxx66) 3421-6172, Cep: 

7efôKo50,

Rondonópolis-MT, E-mail: kadmoferlim_2@hotmail.com .

. i NELSON PEREIRA LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Kadmo Martins Ferreira Lima

OAB/MT 7039-B

. , .

cada título individualizado, e este valor deverá ser atualizado até a data da

I

quitação da dívida.

Apesar de inúmeras tentativas infrutíferas de

composição, o l'equerido se recusa a quitar o débito.

I

Neste desiderato, encontra~se a requerente de

posse de títulos vencidos e não pagos, sem força executiva, restando-lhe

I

somente o procedimento monitório a fim de ver ressarcido o que lhe é de

direito. ,

I

Do Pedido

Diante do exposto, requer digne-se Vossa

Exceléncia:

I i

,. Julgar totalmente procedente a presente Ação Monitória;

r I

~ A citação do requerido, a pagar á Requerente, no prazo

de 15 dias, ci IValor principal acrescido de juros e correção monetária,

isentando-a ne'ste caso das custas processuais e honorários 

advocatícios

I

(CPC, art. 1.102c, S 1.0), ou para que ofereça, querendo, em idéntico

I

prazo, embargos na forma do art. 1.102c, do CPC, sob pena de se

1

constituir de I ,pleno direito o respectivo titulo judicial da obrigação

declinada, con.J.ertendo-se o mandado da inicial em mandado executivo.

1\ .

. d:

Avenida Amazonas, 1724, Centro, Telefax: (Oxx66) 3421-6172, Cep: 

78.700-050,

Rondonópolis-MT, E-mail: kadmoferlim_2@hotmail.com.

:,

I!

I

, . I '

IComsry 'I' ,Fls. _

__J

NELSON PEREIRA LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Kadmo Martins Ferreira Lima

OAB/MT 7039-B

.' ! Não satisfazendo a obrigação, que fique convertido o , ,

, ,

mandado monitório em mandado executivo, citando-se o Executado a

efetuar o pagarJento da divida no prazo de 03 dias conforme o art. 652 do
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I

CPC, ou oferecer bens a penhora a fim de satisfazer o débito, desde que

respeite a ordein preferencial do art. 655do CPC, requerendo desde já a

I

aplicação do art. 655-A do CPC, visando obter informações sobre a

existéncia de ativos em nome do Executado, podendo assim determinar

sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução .

• 1

,

I

Iprotesta provar o alegado por todos os meios de provas em

~ 1 '

direito admitidas, em especial pela farta documentação ora juntada,

conforme já colJcionadas na exordial, prova testemunhal e pericial.

I' !

, '

:(Dá-se a causa o valor de R$ 3.509,15 (Três mil e

quinhentos e nove reais e quinze centavos).

fI

Nestes termos,

Pede e espera deferimento.

,

:(

I

Rondo . -MT, 26 de Julho de 2010.

Avenida Amazonas, 1724, Centro, Telefax: (Oxx66) 3421-6172, Cep: 7

Decisão/Despacho:Visto,Defere-se o pedido de p. 76, procedeu-se a 

consulta no sistema de busca de endereço dos órgãos conveniados ao 

TJ/MT não se localizou novo endereço, bem como não constam 

declarações de imposto de renda, conforme documentos anexos.

 Assim, defere-se o pedido de citação por edital, devendo a parte autora 

providenciar o necessário. Nessa hipótese, dispensa-se a realização da 

audiência conciliação/mediação, tendo em vista a inocuidade de tal medida, 

diante da citação ficta, sendo que o prazo de contestação inicia-se do 

término do prazo estipulado nos termos do art. 231, IV, do NCPC.

 Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do NCPC, autoriza-se a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Após, decorrido o prazo, nomeia-se a Defensoria Pública para apresentar 

defesa, no prazo legal, curador especial, nos termos do artigo 72, II, do 

mesmo Códex.Em seguida, intime-se o autor para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69254 Nr: 1562-04.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALÍRIO BRIANEZI, PERCI TOMAZI DALLA NORA, 

DANIEL BRIANEZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, 

WOLCER FREITAS MAIA - OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:MT 13605-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

que os autos encontram-se com vista pelo prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 53254 Nr: 983-27.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI LUIZ GUENO, FERNANDA CRISTINE 

RABELO GUENO, UMBERTO JOÃO GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERON DA SILVA LEMES - 

OAB:088, FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES FILHO - OAB:6.226-A/MT, 

JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte executada 

da penhora de fls. 102, no prazo de 10(dez) dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 208817 Nr: 3628-73.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO ERASMO AGULHON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MG/797757, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento à carta precatória, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de devolução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 209081 Nr: 3726-58.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DO 

PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON LIMA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BUSETTI MORI 

SANTOS - OAB:PR 53.393, ANDREY SALMAZO POUBEL - OAB:PR/ 

36.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento à carta precatória, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de devolução.

Edital Citação

AUTOS N.º 1001811-54.2018.8..11.0037

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: HELENA ALVES DOS SANTOS

PARTE RÉ: CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA CONSENTINO LTDA

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/03/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 220.037,16

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

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

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

RESUMO DA INICIAL: Acha-se a requerida, desde 1993, portanto há mais 

de 24 anos, na posse mansa, pacífica, ininterrupta do imóvel urbano que 

ora reside, com cerca de 300 metros quadrados, valor de R$ 220.037,16. 

O imóvel não possui nenhum tipo de título, seja lá qual seja contrato de 

compra e venda, seja escritura pública. Na época em que a requerente 

adquiriu o imóvel, estava em união estável com o Juarez Luiz da Silva, e 

por esse motivo, era companheiro quem possuía em seu nome contas 

advinda do imóvel. As contas de energia passaram a vir em nome da 

requerente no ano de 2003.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: LOTE 17, DA QUADRA 105, 

BAIRRO CIDADE PRIMAVERA I, MEDINDO 7,50M POR 40,00M, 
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TOTALIZANDO 300M2.

DESPACHO: Visto, Preenchidos os requisitos, o Estado-juiz recebe a 

exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC).Cite-se, o 

requerido, no endereço declinado nos autos, para que, no prazo de 

15(quinze) dias, caso queira, apresente resposta a inicial, constando do 

mandado citatório as advertências de lei, sobretudo, quanto aos efeitos da 

revelia.Outrossim, citem-se os confinantes, para que, também, caso 

queiram, por meio de advogados, apresentem as suas manifestações e/ou 

defesas nos autos, acerca do teor da exordial, no prazo de 15(quinze) 

dias, tudo sob pena de implicações processuais. Caso a parte autora não 

tenha indicado os confinantes, determino que a referida parte seja 

intimada para prestar as aludidas informações.E, ainda, citem-se, via 

edital, com prazo de 30(trinta) dias, os terceiros e possíveis interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos, para que, caso queiram, por meio de 

advogados, apresentem as suas manifestações e/ou defesas nos autos, 

acerca do teor da exordial, tudo sob pena das implicações processuais.E, 

também, notifiquem-se os representantes legais, da Fazenda Pública da 

União, do Estado e do Município, para que, manifestem se há interesse na 

causa, devendo ser encaminhados a cada ente, os autos para realizarem 

as suas manifestações. Por outro lado, tão-somente, para tomar 

conhecimento da interposição da presente demanda, cientifique-se o 

membro do ministério público, sem prejuízos das demais intervenções 

futuras, em momento apropriado. Por fim, defere-se o pedido de justiça 

gratuita em favor da parte autora.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.Cumpra-se na forma e sob as 

penas da LeiPublique-se e intime-se.Primavera do Leste/MT, 07 de maio de 

2018.GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000816-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVELANDE JOSE SOUSA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000816-75.2017.8.11.0037; Valor 

causa: R$ 14.950,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ]. Vistos. Considerando a 

informação de que o benefício não foi implantando, contrariando a liminar 

deferida nos autos, OFICIE-SE determinando a implantação do benefício e 

sua manutenção até a prolação de sentença, sob pena de serem tomadas 

as medidas judiciais cabíveis. Sem prejuízo, ante a certidão retro, revogo a 

nomeação anterior e nomeio o Dr. Leonardo Lotufo Bussiki, Ortopedista, 

com endereço à Avenida Professora Tereza Lobo, nº 60, AP n. 1001, 

Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT, telefones: 65-3054-7075 e 

65-9-8100-1090, e-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de maio de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000637-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA CRISTINA DA SILVA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000637-44.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. Vistos. Ante a certidão 

retro, revogo a nomeação anterior e nomeio o Dr. Leonardo Lotufo Bussiki, 

Ortopedista, com endereço à Avenida Professora Tereza Lobo, nº 60, AP 

n. 1001, Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT, telefones: 65-3054-7075 e 

65-9-8100-1090, e-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de maio de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000524-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA MARIA FONTANIVA DE CARLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000524-90.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ALTERAÇÃO DO COEFICIENTE 

DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO]. Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

DE REVISÃO DE APOSENTADORIA DE PROFESSORA PARA EXCLUSÃO 

DO FATOR PREVIDENCIÁRIO, ajuizada por ADELINA MARIA FONTANIVA 

DE CARLI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

objetivando a revisão de seu benefício de aposentadoria especial de 

professora, pugnando pela exclusão do fator previdenciário. Aduz a 

requerente, em síntese, que o requerido incorreu em equívoco ao calcular 

a renda mensal inicial do benefício, já que teria aplicado o fator 

previdenciário sobre a média dos salários-de-contribuição, reduzindo, 

assim, o valor da renda mensal – RMI. Sustenta que se filiou ao Regime 

Geral da Previdência Social antes da data de publicação da Lei do Fator 

Previdenciário (Lei 9.876/99) em 29/11/1999 e, portanto, teria direito à 
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regra de transição, devendo o fator previdenciário ser excluído do cálculo 

da renda mensal inicial. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação, alegando que a parte requerente recebe o benefício de 

aposentadoria por tempo de contribuição e não especial, já que esta é 

reservada às profissões que possuem contato com agentes nocivos ou 

penosos, não sendo este o caso do labor de professor, bem como aduziu 

que a aplicação do fator previdenciário foi realizada de acordo com a 

legislação e pugnou pela improcedência do pedido (id nº 9837231). A 

parte requerente apresentou réplica à contestação no id nº 10232446. É o 

relatório. Fundamento e decido. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. A 

questão posta à análise judicial cinge-se à legalidade de aplicação do fator 

previdenciário no cálculo da renda mensal inicial do benefício de 

aposentadoria por tempo de contribuição de professor. É sabido que a 

aposentadoria por tempo de contribuição do professor não pode ser 

considerada como uma espécie autônoma de aposentadoria. Desde a 

edição da EC nº 18/81, à Constituição Federal de 1967, não há mais que 

se falar em aposentadoria especial do professor, embora ainda seja 

comum se chamar dessa forma. O entendimento jurisprudencial exarado 

por nossos tribunais é no sentido de que, apenas se revela possível a 

exclusão do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria do professor 

quando o segurado tenha completado tempo suficiente para a concessão 

do benefício anteriormente à edição da Lei nº 9.876/1999. Nessa toada: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE 

PROFESSOR (A). INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO NO CÁLCULO 

DA RMI. TESE JURÍDICA DEFINIDA POR ESTE TRIBUNAL EM INCIDENTE DE 

RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. APELAÇÃO PROVIDA. 1. 

Apelação interposta pelo INSS contra a sentença que julgou procedente a 

pretensão de professor (a) quanto à revisão da Renda Mensal Inicial de 

sua aposentadoria por tempo de contribuição, para fins de exclusão da 

incidência do fator previdenciário. 2. O Plenário desta Corte, em 

05/07/2017, quando do julgamento de Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas (Processo nº 0804985-07.2015.4.05.8300), firmou 

a seguinte tese jurídica: "O fator previdenciário incide na aposentadoria 

por tempo de contribuição diferenciada do professor, salvo em relação ao 

beneficiário que tenha adquirido o direito à jubilação antes da edição da Lei 

nº 9.876/99". 3. O exercício permanente e habitual do magistério - antes 

arrolado pelo Decreto 53.831/64 - deixou de ser considerado serviço 

penoso para fins de concessão de aposentadoria especial com a entrada 

em vigor da EC 18/81, que acrescentou o inciso XX ao art. 165 da 

Constituição Federal então vigente, definindo critérios específicos ao gozo 

da aposentadoria de professor apenas para reduzir o tempo de 

contribuição. 4. O STF, em repercussão geral, decidiu pela impossibilidade 

de conversão de tempo de serviço especial em comum, após a EC nº 

18/81, pelo fato da atividade de magistério não mais se tratar de atividade 

especial (ARE 703550 RG, Relator Min. GILMAR MENDES, julgado em 

02/10/2014). 5. O STJ, sobre o tema, também já se manifestou no sentido 

de que, em caso de implementação dos requisitos necessários à obtenção 

da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição de professor após a 

edição da Lei n. 9.876/99, não há falar em exclusão do fator previdenciário 

do cálculo da RMI (STJ, REsp nº 1.599.097/PE, Relator para o acórdão 

Ministro SÉRGIO KUKINA, julgado em 20.06.2017). 6. A incidência do fator 

previdenciário na aposentadoria do professor encontra respaldo no art. 

29, I, e parágrafo 9º, II e III, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pela 

Lei 9.876/1999. 7. Improcedência do pleito revisional da parte autora, haja 

vista a constatação de que seu direito à aposentadoria foi adquirido em 

01/10/2010, após a Lei nº 9.876/99 (que passou a prever o fator 

previdenciário), bem como o reconhecimento da incidência deste na base 

de cálculo da aposentadoria de professor prevista no art. 201, parágrafo 

8º, da CF/88, por se tratar de aposentadoria por tempo de contribuição 

com critérios específicos e, não mais, de aposentadoria especial. 8. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o regime 

jurídico dos honorários de sucumbência é o vigente no momento da 

propositura da demanda (REsp 1111157/PB, Min. Teori Albino Zavascki, 

Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, sob o regime dos recursos 

repetitivos). 9. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do artigo 20, parágrafos 3º e 4º do Código de Processo Civil 

de 1973, devendo permanecer suspensa a execução, em razão da 

concessão da assistência judiciária gratuita. 10. Apelação provida para 

julgar improcedente a pretensão autoral. (TRF-5 - AC: 

08075780920154058300 PE, Relator: Desembargador Federal Carlos 

Rebêlo Júnior, Data de Julgamento: 23/08/2017, 3ª Turma) RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.653.931 - RS (2017/0030868-5) RELATOR : MINISTRO 

BENEDITO GONÇALVES RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL RECORRIDO : MARCIA RAUBER SCHMITT ADVOGADOS 

: EDUARDO FERREIRA FISCHER - RS038888 ALESSANDRA GRUENDLING 

- RS057009 PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA DE 

PROFESSOR. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO NO CÁLCULO DA 

RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA 

COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO Trata-se 

de recurso especial interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal, contra 

acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região, assim ementado (fl. 232, e-STJ): 

PREVIDENCIÁRIO. REVISIONAL. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. 

FATOR PREVIDENCIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. Não se aplica o fator 

previdenciário no cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria de 

professor, tendo em vista que a Corte Especial, por maioria, declarou a 

inconstitucionalidade do inciso I do art. 29 da Lei 8.213/91, sem redução de 

texto, e dos incisos II e IIIdo § 9º do mesmo dispositivo, com redução de 

texto, em relação aos professores que atuam na educação infantil e no 

ensino fundamental e médio (TRF4, ARGINC 5012935-13.2015.404.0000, 

CORTE ESPECIAL, Relator Des. Federal RICARDO TEIXEIRA DO VALLE 

PEREIRA, juntado aos autos em 08/07/2016). O INSS alega violação dos 

artigos 29, I e § 9º, II e III, da Lei 8.213/1991, bem como do artigo 949, 

parágrafo único, do CPC/2015, além de dissídio jurisprudencial, ao 

fundamento de que é legítima a incidência do fator previdenciário sobre a 

aposentadoria de professor e que "não cabe ao tribunal regional declarar 

inconstitucional a norma que o STF declarou constitucional" (fl.271, e-STJ). 

Com contrarrazões. Juízo positivo de admissibilidade às fls. 332, e-STJ. É 

o relatório. Passo a decidir. Assiste razão ao recorrente. Com o advento 

da Emenda Constitucional 18/1981, a atividade de professor deixou de ser 

considerada penosa. Por tal motivo esta categoria profissional não mais é 

contemplada com a aposentadoria especial de que trata o art. 57 da Lei n. 

8.213/1991, não se enquadrando, portanto, na regra do art. 29, II, do 

mesmo diploma legal, que exclui a incidência do fator previdenciário no 

cálculo da aposentadoria especial. O art. 201, § 8º, da CF/1988, por seu 

turno, conferiu aos professores que comprovem tempo exclusivo de 

efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no 

ensino fundamental e médio a redução no tempo de serviço, frente aos 

demais segurados. Tal fato, contudo, não exclui a aplicação no cálculo da 

aposentadoria por tempo de contribuição do professor da Lei n. 

9.876/1999, que instituiu o mencionado fator previdenciário, visto a 

ausência de qualquer ressalva nesse sentido. O acórdão recorrido, 

portanto, diverge da atual jurisprudência desta Corte, no sentido de que 

apenas se revela possível a exclusão do fator previdenciário no cálculo 

da aposentadoria do professor, quando o segurado tenha completado 

tempo suficiente para a concessão do benefício anteriormente à edição da 

Lei n. 9.876/1999. Confira-se: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE 

PROFESSOR. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS APÓS A EDIÇÃO DA LEI 

N. 9.876/99. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO NO CÁLCULO DA 

RENDA MENSAL INICIAL -RMI DO BENEFÍCIO. 1. Na hipótese de 

implementação dos requisitos necessários à obtenção do benefício após a 

edição da Lei n. 9.876/99, não há falar em exclusão do fator previdenciário 

do cálculo da RMI da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição de 

professor. A benesse conferida pela Constituição à essa importante 

categoria profissional resume-se tão-somente à redução em cinco anos 

no tempo de serviço, frente aos demais segurados. 2. Recurso especial 

do INSS provido. (REsp 1599097/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 

27/06/2017). PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. 

INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O agravo 

regimental objetiva reconsiderar decisão que negou provimento ao recurso 

especial oriundo de ação ajuizada em face do INSS, objetivando a revisão 

de aposentadoria de professor, para que fosse afastada a utilização do 

fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial. 2. Conforme 

asseverado na decisão agravada, incide o fator previdenciário no cálculo 

do salário de benefício da aposentadoria por tempo de 

serviço/contribuição de professor quando a segurada não tiver tempo 

suficiente para a concessão do benefício anteriormente à edição da Lei 
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9.876, de 1999, como no presente caso, conforme asseverado pelo 

Tribunal a quo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 

1.527.888/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

09/11/2015) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE DE PROFESSOR. 

INCIDÊNCIA. 1. "Incide o fator previdenciário no cálculo do salário de 

benefício da aposentadoria por tempo de serviço de professor quando a 

segurada não tiver tempo suficiente para a concessão do benefício 

anteriormente à edição da Lei 9.876, de 1999, como no presente caso, 

conforme asseverado pelo Tribunal a quo."(EDcl no AgRg no AgRg no 

REsp 1.490.380/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 16/6/2015). 2. Decisão mantida. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 

1.481.976/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 

14/10/2015). Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial do INSS, 

para julgar improcedente a ação. Inverto os ônus sucumbenciais e, 

levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, 

impõe-se à parte recorrida a majoração de honorários advocatícios 

equivalentes a 20% (vinte por cento) do valor a esse título já fixado no 

processo (art. 85, § 11, do CPC/2015), observando-se, contudo, a 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Publique-se. 

Intimem-se. Brasília (DF), 1º de agosto de 2017. MINISTRO BENEDITO 

GONÇALVES Relator (STJ - REsp: 1653931 RS 2017/0030868-5, Relator: 

Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 14/08/2017) No 

caso em apreço, a aposentadoria foi concedida à requerente em 2012, 

depois, portanto, da edição da Lei nº 9.876/1999. É cediço que o artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor 

o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em análise, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Isento de 

custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos 

do artigo 85, §§ 2º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de 

maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000623-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000623-60.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONCESSÃO]. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por AFONSO PINHEIRO DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que laborou 

como rurícola durante praticamente toda a sua vida e requer, por 

conseguinte, a sua aposentadoria por idade para receber o quantum 

relativo a um salário mínimo a que tem direito, com fundamento nos artigos 

48, § 1º, e 142, ambos da Lei nº 8.213/91. Devidamente citado, o requerido 

ofereceu contestação, requerendo o julgamento improcedente do pedido, 

ante a falta de prova material suficiente. A parte requerente apresentou 

impugnação à contestação. Em audiência de instrução foram ouvidas 02 

(duas) testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a audiência, 

não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 

precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR 

IDADE formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurada obrigatória como rurícola. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deva comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito daqueles que já vinham exercendo a atividade rural 

sem verter contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de 

requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o artigo 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima 

de 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se 

homem, para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a 

Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso 

II, a idade mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para 

qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 

(sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 (cinco) anos o 

limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que 

exerçam suas atividades em regime de economia familiar, neste incluído o 

produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa 

compatibilidade, repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima 

exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, §2º. Além do requisito da 

idade, deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em 

regime de economia familiar. De acordo com o disposto no artigo 11, §1º, 

entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é 

exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a 

utilização de empregados permanentes. Compulsando os autos, verifico 

que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o regime de 

economia familiar, tendo em vista que não corroborou o exercício de 

atividade rural pelo tempo necessário à aposentação, requisito essencial à 

concessão do benefício pleiteado. Ainda, infere-se que, entre as provas 

juntadas pelo requerente, há um lapso temporal de mais de 30 (trinta) 

anos, não havendo informação do trabalho rural da parte autora neste 

período. Não obstante, a comprovação da atividade rural deve ser feita 

com observância das regras inseridas nos artigos 55, § 3º, da Lei nº 

8.213/91, devendo ser colacionados aos autos prova documental. 

Vejamos: “Art. 55. (...) § 3º A comprovação do tempo de serviço para os 

efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento”. Trago a baila o julgado do 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO - 

APELAÇÃO - APOSENTADORIA POR IDADE (RURAL) - PROVA MATERIAL 

- PROVA TESTEMUNHAL - CONJUNTO PROBATÓRIO INSATISFATÓRIO. 

APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL INTEGRALMENTE PROVIDAS I - A 

aposentadoria por idade, no que tange ao exercício de atividade rural, 

encontra-se disciplinada nos artigos 11, 48 §§ 2º e 3º, 142 e 143 da Lei nº 

8.213/91 e, ainda, no art. 201, § 7, II da CF/88, tendo como pressupostos a 

exigência de que o labor rural tenha sido exercido em período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício, além da idade de 60 anos para o homem e 55 para a mulher. II- 

Na análise da documentação apresentada, verifica-se na certidão de 

casamento da autora em fl.27 que seu cônjuge é qualificado 

profissionalmente como "lavrador"; havendo entendimento no eg. STJ no 

sentido de que: “aceita como início de prova material do tempo de serviço 

rural as Certidões de óbito e de casamento, qualificando como lavrador o 

cônjuge da requerente de benefício previdenciário". (STJ, AgRg no Ag 

1399389/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 

28/06/2011). III- Ainda que a jurisprudência do eg. STJ entenda ser 

desnecessário que a prova documental apresente contemporaneidade 

com todo o período de carência; observa-se nestes autos que a única 
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prova material válida data do ano de 1977, não se mostrando razoável 

admitir que não se encontre no decorrer dos trinta e seis anos que 

antecederam o requerimento do benefício nenhuma outra prova material 

contemporânea. IV- Conquanto a prova testemunhal, fls.123/124 confirme 

o labor rural da requerente; vale lembrar que a jurisprudência restou 

consolidada no sentido de que a prova exclusivamente testemunhal, sem o 

razoável início de prova material, não basta à comprovação da qualidade 

de segurado especial (Súmula nº 149 do Eg. STJ). 1 V- Logo; por não 

restar comprovada a qualidade de segurada especial da autora, na forma 

do art. 11, VII da Lei 8.213/91, não há direito ao benefício requerido. VI- 

Apelação e remessa oficial integralmente providas. (TRF-2 - APELREEX 

00001462920174029999 RJ 0000146-29.2017.4.02.9999, Relator: ABEL 

GOMES, Data de Julgamento: 24 de Maio de 2017, 1ª TURMA 

ESPECIALIZADA). Na mesma toada é a tese consolidada pela Súmula 149 

do Superior Tribunal de Justiça: STJ. SÚMULA 149: “A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”. Diante de tal 

exigência, a nova redação do artigo 106 da Lei 8.213/1991, alterada pela 

Lei 11.718/2008, apresenta o rol de documentos que podem ser utilizados 

como prova material. Vejamos: “Art. 106. A comprovação do exercício de 

atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: I – contrato 

individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; II – 

contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (redação dada pela 

Lei 11.718/2008) III – declaração fundamentada de sindicato que 

represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 

colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; (redação dada pela Lei 11.718/2008) IV – 

comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; 

(redação dada pela Lei 11.718/2008) V – bloco de notas do produtor rural; 

(redação dada pela Lei 11.718/2008) VI – notas fiscais de entrada de 

mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho 

de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do 

nome do segurado como vendedor; (redação dada pela Lei 11.718/2008) 

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à 

cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do 

segurado como vendedor ou consignante; (redação dada pela Lei 

11.718/2008) VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à 

Previdência Social decorrentes da comercialização da produção; (redação 

dada pela Lei 11.718/2008) IX – cópia da declaração de imposto de renda, 

com indicação de renda proveniente da comercialização de produção 

rural; ou (redação dada pela Lei 11.718/2008) X – licença de ocupação ou 

permissão outorgada pelo INCRA. (redação dada pela Lei 11.718/2008).” 

Outrossim, salvo as exceções previstas em lei, para que haja a 

comprovação da atividade rurícola deverá existir início de prova material, o 

que não ocorreu nestes autos. Consoante às lições colimadas, não há 

como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento de custas 

e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, 

§§2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de maio de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003634-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FERREIRA MARTINIANO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003634-97.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

MANDADO DE SEGURANÇA (120)/[CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO]. 

Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA ajuizado por JAQUELINE 

FERREIRA MARTINIANO em face da autoridade coatora PREFEITO 

MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos 

autos. Narra a exordial, em síntese, que a impetrante foi aprovada em 1º 

lugar para o cargo de Médico – 20 horas – especialista em alergia, para o 

qual foi oferecida 01 (uma) vaga. Alega que o concurso foi homologado 

em outubro/2015 e, portanto, sua validade se expiraria em outubro/2017, 

razão pela qual ajuizou esta demanda. Assim, pugnou pela concessão da 

segurança para sua nomeação e posse no cargo de Médico – 20 horas – 

especialista em alergia no Município de Primavera do Leste/MT. O 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE apresentou informações no id nº 

10295384, sendo indicado que o concurso público nº 01/2015 teve o seu 

prazo de validade prorrogado pelo período de 02 (dois) anos em 

25/09/2017. Parecer ministerial no id nº 11828756. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA visando à 

nomeação da impetrante em cargo público. Considerando as 

peculiaridades do caso, preliminarmente, mister se faz alguns 

esclarecimentos quanto o cabimento do Writ. O mandado de segurança 

está previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988. 

LXIX - conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido 

e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. No 

mesmo sentido enuncia o artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, verbis: 

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. 

Portanto, pela localização de sua disposição legal, é considerado direito e 

garantia fundamental do cidadão, que visa amparar os direitos individuais 

contra abusos praticados pelo Estado. Nas lições de José Afonso da 

Silva, que conceitua o mandado de segurança, é considerado "um remédio 

constitucional, com natureza de ação civil, posto à disposição de titulares 

de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou 

omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 

de atribuição do Poder Público". (in: Curso de Direito Constitucional 

Positivo, 18ª ed., São Paulo, Malheiros, 2000). Hely Lopes Meirelles, por 

sua vez, prossegue dizendo o que entende por direito líquido e certo: 

"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". (in 

Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de 

Injunção, Habeas Data, 20ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo). No caso dos 

autos, tenho que a ordem pretendida não merece deferimento. Senão, 

vejamos. Da análise dos autos, verifica-se que a impetrante realizou 

concurso público, tendo sido aprovada em 1º lugar para o cargo de 

Médico – 20 horas – especialista em alergia no Município de Primavera do 

Leste/MT, par ao qual foi ofertada apenas 01 (uma) vaga. Nesse contexto, 

a nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas é ato 

vinculado da Administração Pública. Todavia, a Administração tem o poder 

discricionário para decidir o momento adequado para a nomeação, 

observando os critérios da conveniência e oportunidade, desde que não 

seja ultrapassado o prazo de validade do concurso e não haja preterição 

dos primeiros colocados. Nesse passo, consoante documentação inclusa 

às informações, bem como em consulta ao sítio eletrônico do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, verifica-se que o certame foi homologado em 

16/10/2015, com prazo de 02 (dois) anos, sendo que foi prorrogado por 

igual período, de modo que sua validade termina em 16/10/2019. Assim, 

estando o concurso dentro do seu prazo de validade, não tem a 

Administração Pública obrigação de nomear desde logo os candidatos 

aprovados. Nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

LIMINAR INDEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO 

PÚBLICO – CANDIDATOS MERAMENTE CLASSIFICADOS - CARGOS DE 01 

(UM) PROFESSOR DE LETRAS E 02 (DOIS) PROFESSORES PEDAGOGOS, 

REFERENTES AO CERTAME REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE 

COTRIGUAÇU/MT - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA 

PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – 

INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO. 1 - A simples 
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contratação de pessoal temporário não cria possibilidade legal de 

nomeação, uma vez que não configura abertura de novas vagas, ante a 

inocorrência de eventual preterição. 2 - Na hipótese em exame, os 

contratos existentes foram em substituição a professores efetivos que se 

encontravam em licença-saúde ou licença-maternidade, e o número de 

vagas oferecidas não alcança os Agravantes. 3 - Recurso improvido. 

(TJMT - AI 74201/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

28/10/2014, Publicado no DJE 19/11/2014). RECURSO ORDINÁRIO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO 

CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. 

INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. Segundo a 

jurisprudência desta Corte e do STF, têm direito à nomeação os candidatos 

aprovados dentro do número de vagas oferecidas no edital de concurso. 

Quanto aos demais candidatos, não assiste direito líquido e certo à 

nomeação, mesmo que novas vagas forem surgindo no período de 

validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância - cujo 

preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da 

Administração. 2. Recurso ordinário a que se nega provimento. (STJ - RMS 

34.789/PB, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 20/10/2011, DJe 25/10/2011) Assim, não caracterizada, sob 

qualquer ângulo, a ilegalidade do ato ou abuso de poder da parte 

impetrada, a denegação da ordem é medida que se impõe. Ante os 

fundamentos expostos, e em consonância com o parecer ministerial, 

DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, nos termos da Lei n. 12.016/09. Sem 

custas e despesas processuais. Sem condenação em honorários 

advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009. Deixo de remeter 

os autos ao duplo grau de jurisdição, visto que não há previsão de 

reexame na Lei n. 12.016 /2009 quando denegada a ordem. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Notifique-se o representante do Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 04 de maio de 

2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000454-10.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 26.182,32; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[DATA BASE]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: EDNA ALVES MENDES DE JESUS, 

CREONICE DO NASCIMENTO ARAUJO, ELEIA ROMITTI, RUBIA GRACIELA 

LONGHI, IONARA DE CARLI GRIELEITOW, ANAIR RODRIGUES 

CANABRAVA, JANE MARCIA PEREIRA TAKENAKA, CARMEM COSTA DE 

ALMEIDA, LAURICENA RODRIGUES DE OLIVEIRA, LIAMARA FERRABOLI 

Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por ELÉIA ROMITTI, CREONICE 

DO NASCIMENTO ARAÚJO, RUBIA LONGHI, IONARA DE CARLI 

GRIELEITOW, ANAIR RODRIGUES CANABRAVA, JANE MÁRCIA PEREIRA 

TAKENAKA, CARMEM COSTA DE ALMEIDA, LAURICENA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, LIAMARA FERRABOLI e EDNA ALVES MENDES DE JESUS em 

face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Aduzem as requerentes, em síntese, 

que são funcionárias públicas e possuem direito à Revisão Geral Anual de 

suas remunerações, que deveria ser realizada no mês de janeiro de cada 

ano. No entanto, relatam que, nos anos de 2015 e 2016, a revisão só foi 

concedida no mês de maio. Assim, pugnam seja ordenado ao requerido 

que realize a revisão no mês de janeiro de cada ano, bem como proceda 

ao pagamento retroativo dos meses de janeiro a abril dos anos de 2015 e 

2016. Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação no ID 

6127633. Impugnação à contestação às no ID 8301189. Intimadas para 

especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Fundamento e decido. O 

processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Analisando os autos, verifico que o caso dos 

autos versa sobre verbas acerca da Revisão Geral Anual de janeiro a 

abril de 2015 e 2016. Relatam as requerentes que o Município de 

Primavera do Leste/MT deveria realizar a Revisão Geral Anual no mês de 

janeiro de cada ano. Todavia, não está cumprindo com o disposto artigo 

2º, §1º, da Lei Federal nº 11.738/08 e Lei Municipal nº 1.460/14, visto que 

a revisão só está ocorrendo no mês de maio. Sobre o assunto, o Supremo 

Tribunal Federal, ao ensejo do julgamento, na Primeira Turma, do RE 

485087 AgR-RS, proferiu acórdão em cuja ementa deixa claro, na esteira 

de inúmeros precedentes nesse sentido, que não compete ao Poder 

Judiciário deferir pedido de indenização no tocante à revisão geral anual 

de servidores, por ser atribuição privativa do Poder Executivo. À luz das 

disposições legais que regulam a matéria e da jurisprudência assente em 

nossos tribunais, é juridicamente impossível prestar tutela jurisdicional que 

assegure aos requerentes direito às revisões anuais a que se julga com 

direito, muito menos deferir-lhes o pagamento do suposto crédito formado 

a partir da mora na concessão de tais revisões. A respeito, eis as 

jurisprudências: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. 

AUSÊNCIA DE REVISÃO GERAL ANUAL. INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL POR OMISSÃO LEGISLATIVA. ART. 37, X DA CF/88. 

INCABIMENTO. 1 - Ação objetivando indenização por dano material, em 

face da mora do Poder Público em editar lei que vise a efetivação da 

revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, determinada 

constitucionalmente. 2 - Não cabe ao Poder Judiciário substituir o Poder 

Executivo na iniciativa de recompor perdas na remuneração do servidor 

público federal, sob pena de ferir o princípio da tripartição dos Poderes. 3 - 

No julgamento da ADI nº 2061/DF, o Plenário do Col STF constatou a 

omissão do Poder Executivo em enviar o projeto de lei relativo ao reajuste 

dos servidores públicos, mas não determinou a sanção correspondente 

por entender que somente com a Lei nº 10.331/2001 é que se tornou 

efetivo o disposto no art. 37, inciso X, da CF/88. 4 - Apelação improvida. 

(TRF-5 - AC: 434663 AL 0004692-15.2006.4.05.8000, Relator: 

Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto (Substituto), Data 

de Julgamento: 21/07/2009, Segunda Turma, Data de Publicação: Fonte: 

Diário da Justiça - Data: 05/08/2009 - Página: 86 - Nº: 148 - Ano: 2009) 

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO 

DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO GERAL ANUAL DOS 

VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS. ART. 37, X, CF. MORA LEGISLATIVA. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, com vencimento mês a mês, a 

prescrição atinge somente as prestações pagas a menor nos cinco anos 

anteriores ao ajuizamento da ação, por incidência da Súmula 85 do STJ. 2. 

O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, assegura aos servidores 

públicos o direito à revisão geral anual da remuneração ou do subsídio, 

mediante a promulgação de lei específica, a fim de preservar o poder 

aquisitivo dos vencimentos diante da inflação. 3. Entretanto, na hipótese 

de omissão dos Poderes Executivo ou Legislativo, não há direito subjetivo 

ao deferimento judicial de indenização reparatória da mora legislativa, em 

valores correspondentes aos índices de correção monetária, pois tal ato 

constituiria, na prática, a própria concessão do pleiteado reajuste 

remuneratório, pelo Poder Judiciário, às avessas do quanto previsto na 

Constituição. 4. Incidência da Súmula Vinculante 37 do STF. 5. Sendo 

assim, não ficou comprovado o alegado dano material ou patrimonial, pois 

as mencionadas perdas salariais não podem ser concedidas pelo Poder 

Judiciário que não pode substituir o Poder Executivo na concessão de 

reajuste a servidores públicos. 6. Reexame necessário e apelação da 

União parcialmente providos. 7. Apelação da parte autora prejudicada. 

(TRF-3 - APELREEX: 00125116820054036100 SP, Relator: JUÍZA 

CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 08/05/2017, 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/05/2017) 

APELAÇAO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - 

VENCIMENTOS - REVISAO GERAL ANUAL - DATA-BASE FIXADA EM LEI - 
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OMISSAO REVISIONAL EM EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES - PLEITO 

INDENIZATÓRIO FUNDADO EM SUPOSTO CRÉDITO PROVENIENTE DA 

FALTA DE REAJUSTE - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

SENTENÇA MANTIDA -1) A iniciativa de lei para concessão de reajuste 

anual de vencimentos e subsídios é matéria que se insere no âmbito de 

exclusiva discricionariedade política do Chefe do Poder Executivo, interdito 

sendo ao Poder Judiciário suprir essa omissão com base na 

responsabilidade civil do Estado, pena de reflexa concessão, contra lei, da 

própria alteração vencimental proposta; 2) não tendo o Excelso STF 

resolvido, a nível de repercussão geral, a controvérsia em torno da 

possibilidade, ou não, de indenização a servidores públicos por conta de 

omissão do Poder Executivo na revisão anual de vencimentos e subsídios 

a que alude o inciso X do art. 37 da Constituição Federal em vigor, 

continua a prevalecer o entendimento ali dominante, no sentido da 

inadmissibilidade de indenização por perdas decorrentes de omissão na 

concessão de reajuste vencimental na data-base; 3) precedentes do 

Excelso STF e Colendo STJ, como também do Egrégio TJAP;4) recurso 

conhecido e desprovido. (TJ-AP - APL: 308702120108030001 AP, Relator: 

Desembargador CONSTANTINO BRAHUNA, Data de Julgamento: 

24/01/2012, CÂMARA ÚNICA, Data de Publicação: no DJE N.º 22 de 

Quarta, 01 de Fevereiro de 2012). Portanto, considerando que a iniciativa 

para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão 

geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder 

Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão, a improcedência 

do pedido inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO e, via de consequência, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Condeno as requerentes ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 04 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000358-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLENE SOUZA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO)

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000358-58.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.097,01; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[DATA BASE, SUBSÍDIOS]. 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por CRISLENE SOUZA 

LOPES em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos 

qualificados nos autos, com o intuito de recebimento dos valores 

pertinentes à diferença da conversão de seus vencimentos para a 

Unidade Real de Valor – URV de 2014 e 2015, aplicando-se o índice de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). Aduz, em síntese, que a 

Medida Provisória nº 434/94 dispôs sobre o programa de estabilização 

econômica e determinou que os valores dos vencimentos dos servidores 

públicos fossem convertidos em URV em 01/03/1994, dividindo-se o valor 

nominal vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão pelo valor em Cruzeiros Reais, do equivalente em URV do 

último dia do mês de competência, independentemente da data do 

pagamento dos salários. Assevera que a jurisprudência pátria, 

reiteradamente, tem reconhecido o direito à percepção do percentual 

equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) sobre os 

vencimentos do funcionalismo público, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. Nestes termos, pugnou, 

em sede de antecipação de tutela, que o requerido proceda a 

incorporação de 11,98% em sua folha de pagamento e, no mérito, a 

procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do requerido ao 

pagamento dos valores pertinentes à diferença da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 2014 e 2015, 

aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). 

Devidamente citado, o requerido não apresentou contestação, conforme 

certidão de id nº 12902237. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, deve ser consignado que o caso em tela o litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, 

nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há 

necessidade de produção de provas, razão pela qual, em observância 

aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do 

processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo está em 

ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas 

de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido 

e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. De início, tendo em vista a ausência de apresentação de 

contestação pela parte requerida, DECRETO SUA REVELIA, com fulcro no 

artigo 344 do Código de Processo Civil. Todavia, assinalo que, apesar de 

não ter apresentado contestação no prazo estipulado, contra o MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE/MT não se aplicam os efeitos materiais da 

revelia. Com efeito, a jurisprudência tem assentado o entendimento de que 

não se aplicam as disposições atinentes à confissão ficta e os efeitos da 

revelia previstos nos artigos 341 e 345 do Código de Processo Civil, 

respectivamente, já que se discutem direitos indisponíveis. Nesse sentido 

o seguinte aresto: "(...). CONFISSÃO FICTA E EFEITOS DA REVELIA. 

APLICAÇÃO AO INSS. ARTIGOS 302 E 320 DO C.P.C. IMPOSSIBILIDADE. 

(...) 4. Ao Poder Público não se aplicam as disposições atinentes à 

confissão ficta e os efeitos da revelia consoante os artigos 302 e 320 do 

C.P.C., respectivamente, eis que em litígio direitos indisponíveis. 5. 

Embargos a que se nega provimento.(TRF-3 - EI: 49480 SP 

94.03.049480-8, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM 

GUIMARÃES, Data de Julgamento: 20/05/2010, PRIMEIRA SEÇÃO) (Grifei). 

Dito isso, cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, 

na folha de pagamento relativa à parte requerente, do percentual 

equivalente a 11,98%, em decorrência da equivocada conversão 

monetária, bem como o pagamento de valores retroativos motivados por 

referida incorporação. É cediço que a Medida Provisória n. 439/94 

determinou a conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro 

Real para Unidade de Valor – URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a 

conversão dos salários de Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando 

como data da conversão ou pagamento o valor da URV do último dia do 

mês de competência. Por sua vez, a Medida Provisória n. 482/1994 

disciplinou que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários 

das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994. Assim, a 

Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu artigo 22 que os valores das tabelas de 

vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de confiança e 

gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo 

legal, a forma de cálculo. Ademais, frise-se que a lei citada tem alcance 

nacional, ou seja, refere-se não somente às relações jurídicas que digam 

respeito à União, mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive 

a outros entes federativos. Aplica-se, também, aos três Poderes. 

Destaca-se que referido entendimento foi reafirmado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, conforme se observa do aresto abaixo colacionado: 

“(...) Este Tribunal Superior possui entendimento pacífico no sentido de 

que os servidores públicos estaduais do Poder Executivo também 

possuem direito às diferenças remuneratórias decorrentes da má 

conversão de seus vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de 

Valor (URV), dado que deve ser observada a sistemática estabelecida na 

Lei nº 8.880/94, a qual determina a necessidade de se considerar a data 

do efetivo pagamento na realização dos cálculos...”. (AgRg no REsp 

967.422/AM, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012). 

(destaquei). Importante ressaltar, todavia, que o direito ao acréscimo 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor público, resultante da equivocada conversão 

do Cruzeiro Real em URV, não caracteriza um aumento na remuneração, 

mas sim o reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no 

momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus 

vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado. Sobre 

o tema, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, 

acarretado pela equivocada conversão, deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. Nesse 

sentido, pontuou que o término da incorporação, ou do índice obtido em 
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cada caso específico, deve acontecer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma reestruturação remuneratória. Com efeito, o 

Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em 26/09/2013, 

por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 

561836, com repercussão geral reconhecida, determinando a conversão 

dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para 

a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal nº 8.880/1994. No 

precedente, observa-se que não há imposição do índice de 11,98%, 

porcentagem incidente, em regra, para os servidores que recebiam no dia 

20 (vinte) de cada mês, mas sim a ressalva de que o índice deve observar 

o caso concreto, deixando de ser aplicado a partir do momento em que 

houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados, in verbis: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei). Nesse cenário, há 

que se considerar que a Lei nº 704 de 20/12/2001 foi confeccionada com 

o nítido propósito de recomposição salarial, de modo que não pode se 

olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT por lei superveniente ao fato 

narrado nestes autos. Neste ponto, ressalta-se o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado no sentido de que o ônus da prova da 

incorporação do índice devido pela Lei que reestruturou a carreira é da 

parte requerida. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - 

DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

“O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do 

processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, 

presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, 

inexiste cerceamento de defesa” (Apelação / Reexame Necessário 

95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). O Município não se 

incumbiu de comprovar o devido pagamento das diferenças devidas com a 

conversão errônea, pelo contrario, trouxe apenas fichas funcionais e 

financeiras, as quais não relacionam o pagamento vindicado nesta 

demanda e, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil, incumbe 

ao réu a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. “Nas ações em que se objetiva a percepção 

de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do 

servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, 

deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o 

pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa”. (AgR 25936/2015, 

Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, 

publicado no DJE 26/03/2015). (TJMT AgR 121398/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei). Todavia, com a 

vigência da lei que reestruturou a carreira da parte autora, no caso do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em 20/12/2001, passou a fluir, a 

partir de então, o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as 

diferenças, se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo 

padrão de vencimento e da URV. Assim, considerando que o ajuizamento 

da ação ocorreu apenas em 2017, eventuais diferenças salariais 

encontram-se fulminadas pela prescrição. Nesse sentido, é o atual 

entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRETENSÃO DE 

CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 

11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), 

PERCENTUAL SOLICITADO QUE TEM POR ORIGEM A CONVERSÃO DA 

URV EM REAL. MANTIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não 

possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no 

tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a 

instituição de um novo regime remuneratório. Precedentes. Assim, tendo 

sido a ação ajuizada mais de cinco anos após a reestruturação da 

carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as 

diferenças remuneratórias cobradas, a manutenção da sentença que 

acolheu a prejudicial de prescrição é medida que se impõe. (TJ-MS; APL 

0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) (destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS 

(PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. I. Deve 

ser submetida a reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda 

Pública que impõe a esta uma obrigação que vai perdurar no tempo. II. O 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo 

superior a cinco anos da reestruturação da carreira da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, com a criação de novos padrões de vencimento, 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 
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LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 

origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 

ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 

pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 

incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei municipal acima citada, sendo despiciendo 

averiguar se houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda 

que existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 

exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 02 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000525-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA GISLENI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000525-12.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 3.382,81; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[FÉRIAS, NULIDADE / 

INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO]. Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO RELATIVO A 

PROFESSORES MUNICIPAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por 

ANTONIA GISLENI DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, que é 

servidora pública municipal e exerce a função de professora com jornada 

de trabalho correspondente a 40 horas semanais. Relata que nos últimos 

05 (cinco) anos, até a propositura da presente ação, usufruiu férias, 

tendo recebido o terço constitucional correspondente a apenas 30 (trinta) 

dias, ficando pendente o pagamento do terço constitucional referente aos 

15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho de cada ano, 

que atualizado, perfaz o montante total de R$ 3.143,16 (três mil cento e 

quarenta e três reais e dezesseis centavos). Em razão disso, requer seja 

o requerido compelido a cumprir os artigos 49 e 50 previstos na Lei 

Municipal nº 681/01, a fim de realizar o pagamento do terço constitucional 

incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias retroativos dos últimos 05 

(cinco) anos, bem como a totalidade do período de fruição das férias de 

45 dias pelo tempo que perdurar o vínculo empregatício. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação no id nº 7975483, aduzindo 

que a parte requerente não faz jus aos pedidos, visto que o artigo 50 da 

Lei Municipal nº 681/2001 foi revogado tacitamente por lei posterior e 

hierarquicamente superior, qual seja, a Lei Orgânica Municipal, bem como 

a prescrição. A parte requerente apresentou réplica à contestação no id 

nº 8727611. Intimadas a especificarem as provas que pretendiam 

produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Não havendo preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. A ação de cobrança se reporta a valores 

retroativos referentes ao terço constitucional incidente sobre os 15 

(quinze) dias de férias gozadas no mês de julho, não pagos, 

presumidamente devidos pelo requerido nos últimos cinco anos anteriores 

a propositura desta ação, tendo recebido o correspondente a apenas 30 

(trinta) dias, perfazendo o montante de R$ 1.975,86 (mil novecentos e 

setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Para o recebimento da 

verba trabalhista, lastreia-se a requerente na aplicabilidade dos artigos 49 

e 50 da Lei nº 681/2001 – Estatuto dos Profissionais da Educação do 

Município de Primavera do Leste, que assim dispõe: Art. 49. O professor 

em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais, de 45 (quarenta e 

cinco) dias para professores, de acordo o calendário escolar. Art. 50. 

Independente de solicitação será pago aos Profissionais da Educação 

Municipal, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da 

remuneração, correspondente ao período de férias. Ainda, a respeito das 

férias dos servidores, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: Art. 129. O 

Município instituirá conselho de política de administração e remuneração de 

pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. 

§ 3º - Aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público as 

disposições seguintes, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados 

de admissão quando a natureza do cargo o exigir: IX - gozo de férias 

anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; (grifo nosso) Há que se registrar, em princípio, que a 

nova lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

retro mencionado da Lei Municipal nº 681/2001, no que tange à base de 

cálculo do adicional de férias dos professores, apenas permitiu a 

majoração do percentual do adicional de 1/3 (um terço), estabelecendo 

uma incidência mínima, qual seja: “com pelo menos um terço a mais que o 

vencimento normal”. Com efeito, a alteração legislativa superveniente 

apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não excluindo, em 

relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta e cinco) dias. 

A interpretação das legislações deve ser efetuada mediante a utilização 

da técnica denominada “interpretação conforme a constituição” 

reputando-se válidas as leis que permitam uma interpretação conforme os 

dispositivos constitucionais. Sob tal conjuntura fático-normativa, a 

jurisprudência já firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, 

havendo previsão em lei municipal que assegure aos professores o gozo 

de quarenta e cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá 

como base o salário normal correspondente ao período total de férias, 

conforme inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. 

Nesse sentido: FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO 

CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF 
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assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, 

pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; não estabelecendo a 

norma constitucional o período de duração do descanso anual. Havendo 

previsão expressa em lei municipal de que para os membros do magistério, 

na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 

1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - 

RO: 00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: 

LILIA LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE — MAGISTÉRIO — FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — 

TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — 

PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 

2001 — INCIDÊNCIA. PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. O artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a 

remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer 

limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de 

Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos 

professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o 

calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período. Não 

se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 

1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio 

anterior à propositura da inicial. Recurso não provido. (TJMT-Ap 

124198/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 

14/07/2017). Portanto, considerando que a Lei Orgânica Municipal não 

alterou o período de férias dos professores, mantendo-o em 45 (quarenta 

e cinco) dias, as férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a 

mais do que o salário normal devem ter o adicional calculado sobre a 

totalidade desse lapso temporal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil para CONDENAR o ente municipal ao pagamento 

do terço constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias das férias 

vencidas, retroativas aos últimos 05 (cinco) anos, até a data da prolação 

da sentença condenatória e, a partir de então, imponho a obrigação de 

fazer, consistente no pagamento do adicional de férias de 1/3 (um terço) a 

mais do que o salário normal, cujo adicional deve ser calculado sobre a 

totalidade do lapso temporal correspondente ao período de férias 

efetivamente previsto em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em 

relação às prestações vincendas. O ente municipal está isento do 

pagamento das custas processuais. Custas e honorários advocatícios 

pela parte requerida, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Ainda, arbitro 

honorários em favor do advogado público, no valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais) nos termos do artigo 85, §§3º e 19º, do Código de 

Processo Civil. Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 

496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000413-43.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 4.183,71; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[FÉRIAS, NULIDADE / 

INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO]. Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO RELATIVO A 

PROFESSORES MUNICIPAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por 

NEIDE MARIA DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, que é 

servidora pública municipal e exerce a função de professora com jornada 

de trabalho correspondente a 40 horas semanais. Relata que nos últimos 

05 (cinco) anos, até a propositura da presente ação, usufruiu férias, 

tendo recebido o terço constitucional correspondente a apenas 30 (trinta) 

dias, ficando pendente o pagamento do terço constitucional referente aos 

15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho de cada ano, 

que atualizado, perfaz o montante total de R$ 3.143,16 (três mil cento e 

quarenta e três reais e dezesseis centavos). Em razão disso, requer seja 

o requerido compelido a cumprir os artigos 49 e 50 previstos na Lei 

Municipal nº 681/01, a fim de realizar o pagamento do terço constitucional 

incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias retroativos dos últimos 05 

(cinco) anos, bem como a totalidade do período de fruição das férias de 

45 dias pelo tempo que perdurar o vínculo empregatício. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação no id nº 6843671, aduzindo 

que a parte requerente não faz jus aos pedidos, visto que o artigo 50 da 

Lei Municipal nº 681/2001 foi revogado tacitamente por lei posterior e 

hierarquicamente superior, qual seja, a Lei Orgânica Municipal, bem como 

a prescrição. A parte requerente apresentou réplica à contestação no id 

nº 8727903. Intimadas a especificarem as provas que pretendiam 

produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Não havendo preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. A ação de cobrança se reporta a valores 

retroativos referentes ao terço constitucional incidente sobre os 15 

(quinze) dias de férias gozadas no mês de julho, não pagos, 

presumidamente devidos pelo requerido nos últimos cinco anos anteriores 

a propositura desta ação, tendo recebido o correspondente a apenas 30 

(trinta) dias, perfazendo o montante de R$ 1.975,86 (mil novecentos e 

setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Para o recebimento da 

verba trabalhista, lastreia-se a requerente na aplicabilidade dos artigos 49 

e 50 da Lei nº 681/2001 – Estatuto dos Profissionais da Educação do 

Município de Primavera do Leste, que assim dispõe: Art. 49. O professor 

em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais, de 45 (quarenta e 

cinco) dias para professores, de acordo o calendário escolar. Art. 50. 

Independente de solicitação será pago aos Profissionais da Educação 

Municipal, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da 

remuneração, correspondente ao período de férias. Ainda, a respeito das 

férias dos servidores, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: Art. 129. O 

Município instituirá conselho de política de administração e remuneração de 

pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. 

§ 3º - Aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público as 

disposições seguintes, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados 

de admissão quando a natureza do cargo o exigir: IX - gozo de férias 

anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; (grifo nosso) Há que se registrar, em princípio, que a 

nova lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

retro mencionado da Lei Municipal nº 681/2001, no que tange à base de 

cálculo do adicional de férias dos professores, apenas permitiu a 

majoração do percentual do adicional de 1/3 (um terço), estabelecendo 

uma incidência mínima, qual seja: “com pelo menos um terço a mais que o 

vencimento normal”. Com efeito, a alteração legislativa superveniente 

apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não excluindo, em 

relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta e cinco) dias. 

A interpretação das legislações deve ser efetuada mediante a utilização 

da técnica denominada “interpretação conforme a constituição” 

reputando-se válidas as leis que permitam uma interpretação conforme os 

dispositivos constitucionais. Sob tal conjuntura fático-normativa, a 

jurisprudência já firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, 

havendo previsão em lei municipal que assegure aos professores o gozo 

de quarenta e cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá 

como base o salário normal correspondente ao período total de férias, 

conforme inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. 

Nesse sentido: FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO 
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CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF 

assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, 

pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; não estabelecendo a 

norma constitucional o período de duração do descanso anual. Havendo 

previsão expressa em lei municipal de que para os membros do magistério, 

na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 

1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - 

RO: 00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: 

LILIA LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE — MAGISTÉRIO — FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — 

TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — 

PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 

2001 — INCIDÊNCIA. PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. O artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a 

remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer 

limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de 

Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos 

professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o 

calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período. Não 

se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 

1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio 

anterior à propositura da inicial. Recurso não provido. (TJMT-Ap 

124198/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 

14/07/2017). Portanto, considerando que a Lei Orgânica Municipal não 

alterou o período de férias dos professores, mantendo-o em 45 (quarenta 

e cinco) dias, as férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a 

mais do que o salário normal devem ter o adicional calculado sobre a 

totalidade desse lapso temporal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil para CONDENAR o ente municipal ao pagamento 

do terço constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias das férias 

vencidas, retroativas aos últimos 05 (cinco) anos, até a data da prolação 

da sentença condenatória e, a partir de então, imponho a obrigação de 

fazer, consistente no pagamento do adicional de férias de 1/3 (um terço) a 

mais do que o salário normal, cujo adicional deve ser calculado sobre a 

totalidade do lapso temporal correspondente ao período de férias 

efetivamente previsto em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em 

relação às prestações vincendas. O ente municipal está isento do 

pagamento das custas processuais. Custas e honorários advocatícios 

pela parte requerida, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Ainda, arbitro 

honorários em favor do advogado público, no valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais) nos termos do artigo 85, §§3º e 19º, do Código de 

Processo Civil. Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 

496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000420-35.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DE LIMA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000420-35.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 1.390,16; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[FÉRIAS, NULIDADE / INEXIGIBILIDADE DO 

TÍTULO]. Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DO 

TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO RELATIVO A PROFESSORES 

MUNICIPAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por ANGELICA DE LIMA 

MOREIRA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, que é servidora 

pública municipal e exerce a função de professora com jornada de 

trabalho correspondente a 40 horas semanais. Relata que nos últimos 05 

(cinco) anos, até a propositura da presente ação, usufruiu férias, tendo 

recebido o terço constitucional correspondente a apenas 30 (trinta) dias, 

ficando pendente o pagamento do terço constitucional referente aos 15 

(quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho de cada ano, que 

atualizado, perfaz o montante total de R$ 3.143,16 (três mil cento e 

quarenta e três reais e dezesseis centavos). Em razão disso, requer seja 

o requerido compelido a cumprir os artigos 49 e 50 previstos na Lei 

Municipal nº 681/01, a fim de realizar o pagamento do terço constitucional 

incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias retroativos dos últimos 05 

(cinco) anos, bem como a totalidade do período de fruição das férias de 

45 dias pelo tempo que perdurar o vínculo empregatício. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação no id nº 7976747, aduzindo 

que a parte requerente não faz jus aos pedidos, visto que o artigo 50 da 

Lei Municipal nº 681/2001 foi revogado tacitamente por lei posterior e 

hierarquicamente superior, qual seja, a Lei Orgânica Municipal, bem como 

a prescrição. A parte requerente apresentou réplica à contestação no id 

nº 8727652. Intimadas a especificarem as provas que pretendiam 

produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Não havendo preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. A ação de cobrança se reporta a valores 

retroativos referentes ao terço constitucional incidente sobre os 15 

(quinze) dias de férias gozadas no mês de julho, não pagos, 

presumidamente devidos pelo requerido nos últimos cinco anos anteriores 

a propositura desta ação, tendo recebido o correspondente a apenas 30 

(trinta) dias, perfazendo o montante de R$ 1.975,86 (mil novecentos e 

setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Para o recebimento da 

verba trabalhista, lastreia-se a requerente na aplicabilidade dos artigos 49 

e 50 da Lei nº 681/2001 – Estatuto dos Profissionais da Educação do 

Município de Primavera do Leste, que assim dispõe: Art. 49. O professor 

em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais, de 45 (quarenta e 

cinco) dias para professores, de acordo o calendário escolar. Art. 50. 

Independente de solicitação será pago aos Profissionais da Educação 

Municipal, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da 

remuneração, correspondente ao período de férias. Ainda, a respeito das 

férias dos servidores, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: Art. 129. O 

Município instituirá conselho de política de administração e remuneração de 

pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. 

§ 3º - Aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público as 

disposições seguintes, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados 

de admissão quando a natureza do cargo o exigir: IX - gozo de férias 

anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; (grifo nosso) Há que se registrar, em princípio, que a 

nova lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

retro mencionado da Lei Municipal nº 681/2001, no que tange à base de 

cálculo do adicional de férias dos professores, apenas permitiu a 

majoração do percentual do adicional de 1/3 (um terço), estabelecendo 

uma incidência mínima, qual seja: “com pelo menos um terço a mais que o 

vencimento normal”. Com efeito, a alteração legislativa superveniente 

apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não excluindo, em 

relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta e cinco) dias. 

A interpretação das legislações deve ser efetuada mediante a utilização 

da técnica denominada “interpretação conforme a constituição” 

reputando-se válidas as leis que permitam uma interpretação conforme os 

dispositivos constitucionais. Sob tal conjuntura fático-normativa, a 

jurisprudência já firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, 

havendo previsão em lei municipal que assegure aos professores o gozo 

de quarenta e cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá 

como base o salário normal correspondente ao período total de férias, 

conforme inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. 
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Nesse sentido: FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO 

CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF 

assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, 

pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; não estabelecendo a 

norma constitucional o período de duração do descanso anual. Havendo 

previsão expressa em lei municipal de que para os membros do magistério, 

na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 

1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - 

RO: 00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: 

LILIA LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE — MAGISTÉRIO — FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — 

TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — 

PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 

2001 — INCIDÊNCIA. PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. O artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a 

remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer 

limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de 

Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos 

professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o 

calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período. Não 

se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 

1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio 

anterior à propositura da inicial. Recurso não provido. (TJMT-Ap 

124198/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 

14/07/2017). Portanto, considerando que a Lei Orgânica Municipal não 

alterou o período de férias dos professores, mantendo-o em 45 (quarenta 

e cinco) dias, as férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a 

mais do que o salário normal devem ter o adicional calculado sobre a 

totalidade desse lapso temporal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil para CONDENAR o ente municipal ao pagamento 

do terço constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias das férias 

vencidas, retroativas aos últimos 05 (cinco) anos, até a data da prolação 

da sentença condenatória e, a partir de então, imponho a obrigação de 

fazer, consistente no pagamento do adicional de férias de 1/3 (um terço) a 

mais do que o salário normal, cujo adicional deve ser calculado sobre a 

totalidade do lapso temporal correspondente ao período de férias 

efetivamente previsto em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em 

relação às prestações vincendas. O ente municipal está isento do 

pagamento das custas processuais. Custas e honorários advocatícios 

pela parte requerida, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Ainda, arbitro 

honorários em favor do advogado público, no valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais) nos termos do artigo 85, §§3º e 19º, do Código de 

Processo Civil. Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 

496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003134-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELINE JORGE DE MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003134-31.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 34.817,23; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA]. Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por CELINE JORGE DE MACEDO nos 

autos, com o intuito de recebimento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 

2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, aplicando-se o índice de 11,98% (onze 

vírgula noventa e oito por cento). Aduz, em síntese, que a Medida 

Provisória nº 434/94 dispôs sobre o programa de estabilização econômica 

e determinou que os valores dos vencimentos dos servidores públicos 

fossem convertidos em URV em 01/03/1994, dividindo-se o valor nominal 

vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão pelo valor em Cruzeiros Reais, do equivalente em URV do 

último dia do mês de competência, independentemente da data do 

pagamento dos salários. Assevera que a jurisprudência pátria, 

reiteradamente, tem reconhecido o direito à percepção do percentual 

equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) sobre os 

vencimentos do funcionalismo público, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. Nestes termos, pugnou, 

em sede de antecipação de tutela, que o requerido proceda a 

incorporação de 11,98% em sua folha de pagamento e, no mérito, a 

procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do requerido ao 

pagamento dos valores pertinentes à diferença da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 2012, 2013, 2014, 

2015 e 2016, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito 

por cento). Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no id 

nº 10865543, arguindo, preliminarmente, a prescrição, tendo em vista que 

a lei de reestruturação dos cargos dos quadros do município foi editada 

em 2001 (Lei nº 704/2001). No mérito, rebateu os argumentos expostos na 

inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. No id nº 10899541, a 

parte requerente apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o caso em 

tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, pois não há necessidade de produção de provas, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. É cediço que 

a Medida Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos salários dos 

servidores públicos, de Cruzeiro Real para Unidade de Valor – URV, 

enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a conversão dos salários de 

Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando como data da conversão ou 

pagamento o valor da URV do último dia do mês de competência. Por sua 

vez, a Medida Provisória n. 482/1994 disciplinou que os valores das 

tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em 

URV em 1º de março de 1994. Assim, a Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu 

artigo 22 que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários 

das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de 

cálculo. Ademais, frise-se que a lei citada tem alcance nacional, ou seja, 

refere-se não somente às relações jurídicas que digam respeito à União, 

mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive a outros entes 

federativos. Aplica-se, também, aos três Poderes. Destaca-se que 

referido entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se observa do aresto abaixo colacionado: “(...) Este Tribunal 

Superior possui entendimento pacífico no sentido de que os servidores 

públicos estaduais do Poder Executivo também possuem direito às 

diferenças remuneratórias decorrentes da má conversão de seus 

vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), dado 

que deve ser observada a sistemática estabelecida na Lei nº 8.880/94, a 

qual determina a necessidade de se considerar a data do efetivo 

pagamento na realização dos cálculos...”. (AgRg no REsp 967.422/AM, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012). (destaquei). Importante 

ressaltar, todavia, que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do 

índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor 

público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, 

não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento 

da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da 

moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado. Sobre o tema, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela 

equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos 

servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de 

aumentos remuneratórios supervenientes. Nesse sentido, pontuou que o 

término da incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, 

deve acontecer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 
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reestruturação remuneratória. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em 

sessão plenária realizada em 26/09/2013, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, determinando a conversão dos 

vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para a 

Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal nº 8.880/1994. No 

precedente, observa-se que não há imposição do índice de 11,98%, 

porcentagem incidente, em regra, para os servidores que recebiam no dia 

20 (vinte) de cada mês, mas sim a ressalva de que o índice deve observar 

o caso concreto, deixando de ser aplicado a partir do momento em que 

houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados, in verbis: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei). Nesse cenário, há 

que se considerar que a Lei nº 704 de 20/12/2001 foi confeccionada com 

o nítido propósito de recomposição salarial, de modo que não pode se 

olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT por lei superveniente ao fato 

narrado nestes autos. Neste ponto, ressalta-se o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado no sentido de que o ônus da prova da 

incorporação do índice devido pela Lei que reestruturou a carreira é da 

parte requerida. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - 

DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

“O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do 

processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, 

presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, 

inexiste cerceamento de defesa” (Apelação / Reexame Necessário 

95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). O Município não se 

incumbiu de comprovar o devido pagamento das diferenças devidas com a 

conversão errônea, pelo contrario, trouxe apenas fichas funcionais e 

financeiras, as quais não relacionam o pagamento vindicado nesta 

demanda e, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil, incumbe 

ao réu a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. “Nas ações em que se objetiva a percepção 

de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do 

servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, 

deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o 

pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa”. (AgR 25936/2015, 

Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, 

publicado no DJE 26/03/2015). (TJMT AgR 121398/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei). Todavia, com a 

vigência da lei que reestruturou a carreira da parte autora, no caso do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em 20/12/2001, passou a fluir, a 

partir de então, o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as 

diferenças, se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo 

padrão de vencimento e da URV. Assim, considerando que o ajuizamento 

da ação ocorreu apenas em 2017, eventuais diferenças salariais 

encontram-se fulminadas pela prescrição. Nesse sentido, é o atual 

entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRETENSÃO DE 

CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 

11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), 

PERCENTUAL SOLICITADO QUE TEM POR ORIGEM A CONVERSÃO DA 

URV EM REAL. MANTIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não 

possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no 

tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a 

instituição de um novo regime remuneratório. Precedentes. Assim, tendo 

sido a ação ajuizada mais de cinco anos após a reestruturação da 

carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as 

diferenças remuneratórias cobradas, a manutenção da sentença que 

acolheu a prejudicial de prescrição é medida que se impõe. (TJ-MS; APL 

0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) (destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS 

(PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. I. Deve 

ser submetida a reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda 

Pública que impõe a esta uma obrigação que vai perdurar no tempo. II. O 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo 

superior a cinco anos da reestruturação da carreira da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, com a criação de novos padrões de vencimento, 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 
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QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 

origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 

ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 

pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 

incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei municipal acima citada, sendo despiciendo 

averiguar se houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda 

que existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 

exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 02 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000514-80.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 1.304,43; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[FÉRIAS, NULIDADE / 

INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO]. Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO RELATIVO A 

PROFESSORES MUNICIPAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por 

ELIZABETE NUNES TUBINO em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, que é 

servidora pública municipal e exerce a função de professora com jornada 

de trabalho correspondente a 40 horas semanais. Relata que nos últimos 

05 (cinco) anos, até a propositura da presente ação, usufruiu férias, 

tendo recebido o terço constitucional correspondente a apenas 30 (trinta) 

dias, ficando pendente o pagamento do terço constitucional referente aos 

15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho de cada ano, 

que atualizado, perfaz o montante total de R$ 3.143,16 (três mil cento e 

quarenta e três reais e dezesseis centavos). Em razão disso, requer seja 

o requerido compelido a cumprir os artigos 49 e 50 previstos na Lei 

Municipal nº 681/01, a fim de realizar o pagamento do terço constitucional 

incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias retroativos dos últimos 05 

(cinco) anos, bem como a totalidade do período de fruição das férias de 

45 dias pelo tempo que perdurar o vínculo empregatício. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação no id nº 6843552, aduzindo 

que a parte requerente não faz jus aos pedidos, visto que o artigo 50 da 

Lei Municipal nº 681/2001 foi revogado tacitamente por lei posterior e 

hierarquicamente superior, qual seja, a Lei Orgânica Municipal, bem como 

a prescrição. A parte requerente apresentou réplica à contestação no id 

nº 8727961. Intimadas a especificarem as provas que pretendiam 

produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Não havendo preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. A ação de cobrança se reporta a valores 

retroativos referentes ao terço constitucional incidente sobre os 15 

(quinze) dias de férias gozadas no mês de julho, não pagos, 

presumidamente devidos pelo requerido nos últimos cinco anos anteriores 

a propositura desta ação, tendo recebido o correspondente a apenas 30 

(trinta) dias, perfazendo o montante de R$ 1.975,86 (mil novecentos e 

setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Para o recebimento da 

verba trabalhista, lastreia-se a requerente na aplicabilidade dos artigos 49 

e 50 da Lei nº 681/2001 – Estatuto dos Profissionais da Educação do 

Município de Primavera do Leste, que assim dispõe: Art. 49. O professor 

em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais, de 45 (quarenta e 

cinco) dias para professores, de acordo o calendário escolar. Art. 50. 

Independente de solicitação será pago aos Profissionais da Educação 

Municipal, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da 

remuneração, correspondente ao período de férias. Ainda, a respeito das 

férias dos servidores, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: Art. 129. O 

Município instituirá conselho de política de administração e remuneração de 

pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. 

§ 3º - Aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público as 

disposições seguintes, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados 

de admissão quando a natureza do cargo o exigir: IX - gozo de férias 

anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; (grifo nosso) Há que se registrar, em princípio, que a 

nova lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

retro mencionado da Lei Municipal nº 681/2001, no que tange à base de 

cálculo do adicional de férias dos professores, apenas permitiu a 

majoração do percentual do adicional de 1/3 (um terço), estabelecendo 

uma incidência mínima, qual seja: “com pelo menos um terço a mais que o 

vencimento normal”. Com efeito, a alteração legislativa superveniente 

apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não excluindo, em 

relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta e cinco) dias. 

A interpretação das legislações deve ser efetuada mediante a utilização 

da técnica denominada “interpretação conforme a constituição” 

reputando-se válidas as leis que permitam uma interpretação conforme os 

dispositivos constitucionais. Sob tal conjuntura fático-normativa, a 

jurisprudência já firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, 

havendo previsão em lei municipal que assegure aos professores o gozo 

de quarenta e cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá 

como base o salário normal correspondente ao período total de férias, 

conforme inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. 

Nesse sentido: FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO 

CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF 

assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, 
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pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; não estabelecendo a 

norma constitucional o período de duração do descanso anual. Havendo 

previsão expressa em lei municipal de que para os membros do magistério, 

na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 

1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - 

RO: 00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: 

LILIA LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE — MAGISTÉRIO — FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — 

TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — 

PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 

2001 — INCIDÊNCIA. PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. O artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a 

remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer 

limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de 

Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos 

professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o 

calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período. Não 

se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 

1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio 

anterior à propositura da inicial. Recurso não provido. (TJMT-Ap 

124198/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 

14/07/2017). Portanto, considerando que a Lei Orgânica Municipal não 

alterou o período de férias dos professores, mantendo-o em 45 (quarenta 

e cinco) dias, as férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a 

mais do que o salário normal devem ter o adicional calculado sobre a 

totalidade desse lapso temporal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil para CONDENAR o ente municipal ao pagamento 

do terço constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias das férias 

vencidas, retroativas aos últimos 05 (cinco) anos, até a data da prolação 

da sentença condenatória e, a partir de então, imponho a obrigação de 

fazer, consistente no pagamento do adicional de férias de 1/3 (um terço) a 

mais do que o salário normal, cujo adicional deve ser calculado sobre a 

totalidade do lapso temporal correspondente ao período de férias 

efetivamente previsto em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em 

relação às prestações vincendas. O ente municipal está isento do 

pagamento das custas processuais. Custas e honorários advocatícios 

pela parte requerida, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Ainda, arbitro 

honorários em favor do advogado público, no valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais) nos termos do artigo 85, §§3º e 19º, do Código de 

Processo Civil. Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 

496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000593-59.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SOUZA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000593-59.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 3.284,35; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[FÉRIAS, NULIDADE / 

INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO]. Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO RELATIVO A 

PROFESSORES MUNICIPAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por 

REGINALDO SOUZA ROSA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, que é 

servidora pública municipal e exerce a função de professora com jornada 

de trabalho correspondente a 40 horas semanais. Relata que nos últimos 

05 (cinco) anos, até a propositura da presente ação, usufruiu férias, 

tendo recebido o terço constitucional correspondente a apenas 30 (trinta) 

dias, ficando pendente o pagamento do terço constitucional referente aos 

15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho de cada ano, 

que atualizado, perfaz o montante total de R$ 3.143,16 (três mil cento e 

quarenta e três reais e dezesseis centavos). Em razão disso, requer seja 

o requerido compelido a cumprir os artigos 49 e 50 previstos na Lei 

Municipal nº 681/01, a fim de realizar o pagamento do terço constitucional 

incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias retroativos dos últimos 05 

(cinco) anos, bem como a totalidade do período de fruição das férias de 

45 dias pelo tempo que perdurar o vínculo empregatício. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação no id nº 7973778, aduzindo 

que a parte requerente não faz jus aos pedidos, visto que o artigo 50 da 

Lei Municipal nº 681/2001 foi revogado tacitamente por lei posterior e 

hierarquicamente superior, qual seja, a Lei Orgânica Municipal, bem como 

a prescrição. A parte requerente apresentou réplica à contestação no id 

nº 8727565. Intimadas a especificarem as provas que pretendiam 

produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Não havendo preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. A ação de cobrança se reporta a valores 

retroativos referentes ao terço constitucional incidente sobre os 15 

(quinze) dias de férias gozadas no mês de julho, não pagos, 

presumidamente devidos pelo requerido nos últimos cinco anos anteriores 

a propositura desta ação, tendo recebido o correspondente a apenas 30 

(trinta) dias, perfazendo o montante de R$ 1.975,86 (mil novecentos e 

setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Para o recebimento da 

verba trabalhista, lastreia-se a requerente na aplicabilidade dos artigos 49 

e 50 da Lei nº 681/2001 – Estatuto dos Profissionais da Educação do 

Município de Primavera do Leste, que assim dispõe: Art. 49. O professor 

em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais, de 45 (quarenta e 

cinco) dias para professores, de acordo o calendário escolar. Art. 50. 

Independente de solicitação será pago aos Profissionais da Educação 

Municipal, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da 

remuneração, correspondente ao período de férias. Ainda, a respeito das 

férias dos servidores, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: Art. 129. O 

Município instituirá conselho de política de administração e remuneração de 

pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. 

§ 3º - Aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público as 

disposições seguintes, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados 

de admissão quando a natureza do cargo o exigir: IX - gozo de férias 

anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; (grifo nosso) Há que se registrar, em princípio, que a 

nova lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

retro mencionado da Lei Municipal nº 681/2001, no que tange à base de 

cálculo do adicional de férias dos professores, apenas permitiu a 

majoração do percentual do adicional de 1/3 (um terço), estabelecendo 

uma incidência mínima, qual seja: “com pelo menos um terço a mais que o 

vencimento normal”. Com efeito, a alteração legislativa superveniente 

apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não excluindo, em 

relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta e cinco) dias. 

A interpretação das legislações deve ser efetuada mediante a utilização 

da técnica denominada “interpretação conforme a constituição” 

reputando-se válidas as leis que permitam uma interpretação conforme os 

dispositivos constitucionais. Sob tal conjuntura fático-normativa, a 

jurisprudência já firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, 

havendo previsão em lei municipal que assegure aos professores o gozo 

de quarenta e cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá 

como base o salário normal correspondente ao período total de férias, 

conforme inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. 

Nesse sentido: FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO 

CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF 
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assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, 

pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; não estabelecendo a 

norma constitucional o período de duração do descanso anual. Havendo 

previsão expressa em lei municipal de que para os membros do magistério, 

na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 

1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - 

RO: 00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: 

LILIA LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE — MAGISTÉRIO — FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — 

TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — 

PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 

2001 — INCIDÊNCIA. PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. O artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a 

remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer 

limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de 

Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos 

professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o 

calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período. Não 

se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 

1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio 

anterior à propositura da inicial. Recurso não provido. (TJMT-Ap 

124198/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 

14/07/2017). Portanto, considerando que a Lei Orgânica Municipal não 

alterou o período de férias dos professores, mantendo-o em 45 (quarenta 

e cinco) dias, as férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a 

mais do que o salário normal devem ter o adicional calculado sobre a 

totalidade desse lapso temporal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil para CONDENAR o ente municipal ao pagamento 

do terço constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias das férias 

vencidas, retroativas aos últimos 05 (cinco) anos, até a data da prolação 

da sentença condenatória e, a partir de então, imponho a obrigação de 

fazer, consistente no pagamento do adicional de férias de 1/3 (um terço) a 

mais do que o salário normal, cujo adicional deve ser calculado sobre a 

totalidade do lapso temporal correspondente ao período de férias 

efetivamente previsto em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em 

relação às prestações vincendas. O ente municipal está isento do 

pagamento das custas processuais. Custas e honorários advocatícios 

pela parte requerida, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Ainda, arbitro 

honorários em favor do advogado público, no valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais) nos termos do artigo 85, §§3º e 19º, do Código de 

Processo Civil. Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 

496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000412-58.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEURANI VIEIRA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000412-58.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 3.401,03; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[FÉRIAS, NULIDADE / 

INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO]. Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO RELATIVO A 

PROFESSORES MUNICIPAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por 

NEURANI VIEIRA FERREIRA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, que é 

servidora pública municipal e exerce a função de professora com jornada 

de trabalho correspondente a 40 horas semanais. Relata que nos últimos 

05 (cinco) anos, até a propositura da presente ação, usufruiu férias, 

tendo recebido o terço constitucional correspondente a apenas 30 (trinta) 

dias, ficando pendente o pagamento do terço constitucional referente aos 

15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho de cada ano, 

que atualizado, perfaz o montante total de R$ 3.143,16 (três mil cento e 

quarenta e três reais e dezesseis centavos). Em razão disso, requer seja 

o requerido compelido a cumprir os artigos 49 e 50 previstos na Lei 

Municipal nº 681/01, a fim de realizar o pagamento do terço constitucional 

incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias retroativos dos últimos 05 

(cinco) anos, bem como a totalidade do período de fruição das férias de 

45 dias pelo tempo que perdurar o vínculo empregatício. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação no id nº 6843749, aduzindo 

que a parte requerente não faz jus aos pedidos, visto que o artigo 50 da 

Lei Municipal nº 681/2001 foi revogado tacitamente por lei posterior e 

hierarquicamente superior, qual seja, a Lei Orgânica Municipal, bem como 

a prescrição. A parte requerente apresentou réplica à contestação no id 

nº 8727815. Intimadas a especificarem as provas que pretendiam 

produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Não havendo preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. A ação de cobrança se reporta a valores 

retroativos referentes ao terço constitucional incidente sobre os 15 

(quinze) dias de férias gozadas no mês de julho, não pagos, 

presumidamente devidos pelo requerido nos últimos cinco anos anteriores 

a propositura desta ação, tendo recebido o correspondente a apenas 30 

(trinta) dias, perfazendo o montante de R$ 1.975,86 (mil novecentos e 

setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Para o recebimento da 

verba trabalhista, lastreia-se a requerente na aplicabilidade dos artigos 49 

e 50 da Lei nº 681/2001 – Estatuto dos Profissionais da Educação do 

Município de Primavera do Leste, que assim dispõe: Art. 49. O professor 

em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais, de 45 (quarenta e 

cinco) dias para professores, de acordo o calendário escolar. Art. 50. 

Independente de solicitação será pago aos Profissionais da Educação 

Municipal, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da 

remuneração, correspondente ao período de férias. Ainda, a respeito das 

férias dos servidores, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: Art. 129. O 

Município instituirá conselho de política de administração e remuneração de 

pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. 

§ 3º - Aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público as 

disposições seguintes, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados 

de admissão quando a natureza do cargo o exigir: IX - gozo de férias 

anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; (grifo nosso) Há que se registrar, em princípio, que a 

nova lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

retro mencionado da Lei Municipal nº 681/2001, no que tange à base de 

cálculo do adicional de férias dos professores, apenas permitiu a 

majoração do percentual do adicional de 1/3 (um terço), estabelecendo 

uma incidência mínima, qual seja: “com pelo menos um terço a mais que o 

vencimento normal”. Com efeito, a alteração legislativa superveniente 

apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não excluindo, em 

relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta e cinco) dias. 

A interpretação das legislações deve ser efetuada mediante a utilização 

da técnica denominada “interpretação conforme a constituição” 

reputando-se válidas as leis que permitam uma interpretação conforme os 

dispositivos constitucionais. Sob tal conjuntura fático-normativa, a 

jurisprudência já firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, 

havendo previsão em lei municipal que assegure aos professores o gozo 

de quarenta e cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá 

como base o salário normal correspondente ao período total de férias, 

conforme inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. 

Nesse sentido: FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO 
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CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF 

assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, 

pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; não estabelecendo a 

norma constitucional o período de duração do descanso anual. Havendo 

previsão expressa em lei municipal de que para os membros do magistério, 

na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 

1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - 

RO: 00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: 

LILIA LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE — MAGISTÉRIO — FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — 

TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — 

PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 

2001 — INCIDÊNCIA. PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. O artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a 

remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer 

limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de 

Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos 

professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o 

calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período. Não 

se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 

1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio 

anterior à propositura da inicial. Recurso não provido. (TJMT-Ap 

124198/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 

14/07/2017). Portanto, considerando que a Lei Orgânica Municipal não 

alterou o período de férias dos professores, mantendo-o em 45 (quarenta 

e cinco) dias, as férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a 

mais do que o salário normal devem ter o adicional calculado sobre a 

totalidade desse lapso temporal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil para CONDENAR o ente municipal ao pagamento 

do terço constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias das férias 

vencidas, retroativas aos últimos 05 (cinco) anos, até a data da prolação 

da sentença condenatória e, a partir de então, imponho a obrigação de 

fazer, consistente no pagamento do adicional de férias de 1/3 (um terço) a 

mais do que o salário normal, cujo adicional deve ser calculado sobre a 

totalidade do lapso temporal correspondente ao período de férias 

efetivamente previsto em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em 

relação às prestações vincendas. O ente municipal está isento do 

pagamento das custas processuais. Custas e honorários advocatícios 

pela parte requerida, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Ainda, arbitro 

honorários em favor do advogado público, no valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais) nos termos do artigo 85, §§3º e 19º, do Código de 

Processo Civil. Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 

496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000412-58.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEURANI VIEIRA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000412-58.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 3.401,03; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[FÉRIAS, NULIDADE / 

INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO]. Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO RELATIVO A 

PROFESSORES MUNICIPAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por 

NEURANI VIEIRA FERREIRA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, que é 

servidora pública municipal e exerce a função de professora com jornada 

de trabalho correspondente a 40 horas semanais. Relata que nos últimos 

05 (cinco) anos, até a propositura da presente ação, usufruiu férias, 

tendo recebido o terço constitucional correspondente a apenas 30 (trinta) 

dias, ficando pendente o pagamento do terço constitucional referente aos 

15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho de cada ano, 

que atualizado, perfaz o montante total de R$ 3.143,16 (três mil cento e 

quarenta e três reais e dezesseis centavos). Em razão disso, requer seja 

o requerido compelido a cumprir os artigos 49 e 50 previstos na Lei 

Municipal nº 681/01, a fim de realizar o pagamento do terço constitucional 

incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias retroativos dos últimos 05 

(cinco) anos, bem como a totalidade do período de fruição das férias de 

45 dias pelo tempo que perdurar o vínculo empregatício. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação no id nº 6843749, aduzindo 

que a parte requerente não faz jus aos pedidos, visto que o artigo 50 da 

Lei Municipal nº 681/2001 foi revogado tacitamente por lei posterior e 

hierarquicamente superior, qual seja, a Lei Orgânica Municipal, bem como 

a prescrição. A parte requerente apresentou réplica à contestação no id 

nº 8727815. Intimadas a especificarem as provas que pretendiam 

produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Não havendo preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. A ação de cobrança se reporta a valores 

retroativos referentes ao terço constitucional incidente sobre os 15 

(quinze) dias de férias gozadas no mês de julho, não pagos, 

presumidamente devidos pelo requerido nos últimos cinco anos anteriores 

a propositura desta ação, tendo recebido o correspondente a apenas 30 

(trinta) dias, perfazendo o montante de R$ 1.975,86 (mil novecentos e 

setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Para o recebimento da 

verba trabalhista, lastreia-se a requerente na aplicabilidade dos artigos 49 

e 50 da Lei nº 681/2001 – Estatuto dos Profissionais da Educação do 

Município de Primavera do Leste, que assim dispõe: Art. 49. O professor 

em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais, de 45 (quarenta e 

cinco) dias para professores, de acordo o calendário escolar. Art. 50. 

Independente de solicitação será pago aos Profissionais da Educação 

Municipal, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da 

remuneração, correspondente ao período de férias. Ainda, a respeito das 

férias dos servidores, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: Art. 129. O 

Município instituirá conselho de política de administração e remuneração de 

pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. 

§ 3º - Aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público as 

disposições seguintes, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados 

de admissão quando a natureza do cargo o exigir: IX - gozo de férias 

anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; (grifo nosso) Há que se registrar, em princípio, que a 

nova lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

retro mencionado da Lei Municipal nº 681/2001, no que tange à base de 

cálculo do adicional de férias dos professores, apenas permitiu a 

majoração do percentual do adicional de 1/3 (um terço), estabelecendo 

uma incidência mínima, qual seja: “com pelo menos um terço a mais que o 

vencimento normal”. Com efeito, a alteração legislativa superveniente 

apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não excluindo, em 

relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta e cinco) dias. 

A interpretação das legislações deve ser efetuada mediante a utilização 

da técnica denominada “interpretação conforme a constituição” 

reputando-se válidas as leis que permitam uma interpretação conforme os 

dispositivos constitucionais. Sob tal conjuntura fático-normativa, a 

jurisprudência já firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, 

havendo previsão em lei municipal que assegure aos professores o gozo 

de quarenta e cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá 

como base o salário normal correspondente ao período total de férias, 

conforme inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. 
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Nesse sentido: FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO 

CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF 

assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, 

pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; não estabelecendo a 

norma constitucional o período de duração do descanso anual. Havendo 

previsão expressa em lei municipal de que para os membros do magistério, 

na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 

1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - 

RO: 00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: 

LILIA LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE — MAGISTÉRIO — FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — 

TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — 

PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 

2001 — INCIDÊNCIA. PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. O artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a 

remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer 

limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de 

Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos 

professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o 

calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período. Não 

se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 

1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio 

anterior à propositura da inicial. Recurso não provido. (TJMT-Ap 

124198/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 

14/07/2017). Portanto, considerando que a Lei Orgânica Municipal não 

alterou o período de férias dos professores, mantendo-o em 45 (quarenta 

e cinco) dias, as férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a 

mais do que o salário normal devem ter o adicional calculado sobre a 

totalidade desse lapso temporal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil para CONDENAR o ente municipal ao pagamento 

do terço constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias das férias 

vencidas, retroativas aos últimos 05 (cinco) anos, até a data da prolação 

da sentença condenatória e, a partir de então, imponho a obrigação de 

fazer, consistente no pagamento do adicional de férias de 1/3 (um terço) a 

mais do que o salário normal, cujo adicional deve ser calculado sobre a 

totalidade do lapso temporal correspondente ao período de férias 

efetivamente previsto em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em 

relação às prestações vincendas. O ente municipal está isento do 

pagamento das custas processuais. Custas e honorários advocatícios 

pela parte requerida, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Ainda, arbitro 

honorários em favor do advogado público, no valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais) nos termos do artigo 85, §§3º e 19º, do Código de 

Processo Civil. Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 

496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000511-28.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE ROGGIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000511-28.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 2.144,41; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[FÉRIAS, NULIDADE / 

INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO]. Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO RELATIVO A 

PROFESSORES MUNICIPAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por 

BERNADETE ROGGIA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, que é 

servidora pública municipal e exerce a função de professora com jornada 

de trabalho correspondente a 40 horas semanais. Relata que nos últimos 

05 (cinco) anos, até a propositura da presente ação, usufruiu férias, 

tendo recebido o terço constitucional correspondente a apenas 30 (trinta) 

dias, ficando pendente o pagamento do terço constitucional referente aos 

15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho de cada ano, 

que atualizado, perfaz o montante total de R$ 3.143,16 (três mil cento e 

quarenta e três reais e dezesseis centavos). Em razão disso, requer seja 

o requerido compelido a cumprir os artigos 49 e 50 previstos na Lei 

Municipal nº 681/01, a fim de realizar o pagamento do terço constitucional 

incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias retroativos dos últimos 05 

(cinco) anos, bem como a totalidade do período de fruição das férias de 

45 dias pelo tempo que perdurar o vínculo empregatício. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação no id nº 6843832, aduzindo 

que a parte requerente não faz jus aos pedidos, visto que o artigo 50 da 

Lei Municipal nº 681/2001 foi revogado tacitamente por lei posterior e 

hierarquicamente superior, qual seja, a Lei Orgânica Municipal, bem como 

a prescrição. A parte requerente apresentou réplica à contestação no id 

nº 8727870. Intimadas a especificarem as provas que pretendiam 

produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Não havendo preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. A ação de cobrança se reporta a valores 

retroativos referentes ao terço constitucional incidente sobre os 15 

(quinze) dias de férias gozadas no mês de julho, não pagos, 

presumidamente devidos pelo requerido nos últimos cinco anos anteriores 

a propositura desta ação, tendo recebido o correspondente a apenas 30 

(trinta) dias, perfazendo o montante de R$ 1.975,86 (mil novecentos e 

setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Para o recebimento da 

verba trabalhista, lastreia-se a requerente na aplicabilidade dos artigos 49 

e 50 da Lei nº 681/2001 – Estatuto dos Profissionais da Educação do 

Município de Primavera do Leste, que assim dispõe: Art. 49. O professor 

em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais, de 45 (quarenta e 

cinco) dias para professores, de acordo o calendário escolar. Art. 50. 

Independente de solicitação será pago aos Profissionais da Educação 

Municipal, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da 

remuneração, correspondente ao período de férias. Ainda, a respeito das 

férias dos servidores, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei 

Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: Art. 129. O 

Município instituirá conselho de política de administração e remuneração de 

pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. 

§ 3º - Aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público as 

disposições seguintes, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados 

de admissão quando a natureza do cargo o exigir: IX - gozo de férias 

anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

vencimento normal; (grifo nosso) Há que se registrar, em princípio, que a 

nova lei instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo 

retro mencionado da Lei Municipal nº 681/2001, no que tange à base de 

cálculo do adicional de férias dos professores, apenas permitiu a 

majoração do percentual do adicional de 1/3 (um terço), estabelecendo 

uma incidência mínima, qual seja: “com pelo menos um terço a mais que o 

vencimento normal”. Com efeito, a alteração legislativa superveniente 

apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não excluindo, em 

relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta e cinco) dias. 

A interpretação das legislações deve ser efetuada mediante a utilização 

da técnica denominada “interpretação conforme a constituição” 

reputando-se válidas as leis que permitam uma interpretação conforme os 

dispositivos constitucionais. Sob tal conjuntura fático-normativa, a 

jurisprudência já firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, 

havendo previsão em lei municipal que assegure aos professores o gozo 

de quarenta e cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá 

como base o salário normal correspondente ao período total de férias, 
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conforme inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. 

Nesse sentido: FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO 

CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF 

assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, 

pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; não estabelecendo a 

norma constitucional o período de duração do descanso anual. Havendo 

previsão expressa em lei municipal de que para os membros do magistério, 

na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 

1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - 

RO: 00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: 

LILIA LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE — MAGISTÉRIO — FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — 

TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — 

PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 

2001 — INCIDÊNCIA. PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. O artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a 

remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer 

limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de 

Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos 

professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o 

calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período. Não 

se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 

1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio 

anterior à propositura da inicial. Recurso não provido. (TJMT-Ap 

124198/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 

14/07/2017). Portanto, considerando que a Lei Orgânica Municipal não 

alterou o período de férias dos professores, mantendo-o em 45 (quarenta 

e cinco) dias, as férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a 

mais do que o salário normal devem ter o adicional calculado sobre a 

totalidade desse lapso temporal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil para CONDENAR o ente municipal ao pagamento 

do terço constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias das férias 

vencidas, retroativas aos últimos 05 (cinco) anos, até a data da prolação 

da sentença condenatória e, a partir de então, imponho a obrigação de 

fazer, consistente no pagamento do adicional de férias de 1/3 (um terço) a 

mais do que o salário normal, cujo adicional deve ser calculado sobre a 

totalidade do lapso temporal correspondente ao período de férias 

efetivamente previsto em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em 

relação às prestações vincendas. O ente municipal está isento do 

pagamento das custas processuais. Custas e honorários advocatícios 

pela parte requerida, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Ainda, arbitro 

honorários em favor do advogado público, no valor de R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais) nos termos do artigo 85, §§3º e 19º, do Código de 

Processo Civil. Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 

496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001845-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN CRISTINA VIANA CORA OAB - MT22342/O (ADVOGADO)

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MENEZES SOUTINHO OAB - MT23529/A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001845-63.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[LIMINAR, IUEE/IMPOSTO ÚNICO 

SOBRE ENERGIA ELÉTRICA, EXCLUSÃO - ICMS]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: SERGIO LUIZ COSTA Parte Ré: RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ILMO. SR. 

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, 

com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 07 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000806-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAMANTINA LEITE DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000806-94.2018.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[RESTABELECIMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA DIAMANTINA LEITE DE CAMARGO Parte Ré: REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Nomeio o Dr. Pedro 

Henrique de Abreu Balata, Médico Psiquiatra, CRM 7252/MT, e-mail: 

pedro_balata@hotmail.com, telefone comercial (65)9-8129-8909, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 

(vinte) dias para que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, 

vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e 

retornem conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 07 de maio 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000581-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAFALDA SORIANI AGULHON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000581-74.2018.8.11.0037. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MAFALDA SORIANI AGULHON Parte Ré: REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Ante o teor da informação constante 

no ID nº 12898193, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 
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dias, dar prosseguimento ao feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de maio 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000581-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAFALDA SORIANI AGULHON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000581-74.2018.8.11.0037. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MAFALDA SORIANI AGULHON Parte Ré: REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Ante o teor da informação constante 

no ID nº 12898193, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, dar prosseguimento ao feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de maio 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002294-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELZENIR VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002294-84.2018.8.11.0037. 

AUTOR: ELZENIR VIEIRA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PEDIDO DE 

AUXÍLIO – DOENÇA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por 

EDNILSON FRANCISCO DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, ser portadora de espondilose, transtorno do disco 

cervical e discos lombares com radiculopatia, impedindo-a de trabalhar. É 

o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código 

de Processo Civil), com as advertências legais. Por sua vez, havendo 

preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito alegado em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Em razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, 

nomeio o Dr. Leonardo Lotufo Bussiki – Ortopedista, AV PROF TEREZA 

LOBO, 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT. Telefones: 

65-3054-7075 e 65-981001090. E-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de 

maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002275-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ROBERTO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002275-78.2018.8.11.0037. 

AUTOR: SANDRO ROBERTO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO 

DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

ajuizada por SANDRO ROBERTO DOS SANTOS em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, ser portadora de cirrose hepática por álcool, 

transtorno mentais e comportamentais devido ao uso de álcool, episódio 

depressivo grave, varizes esofagiana, gastrite antral enantematosa leve e 

úlcera bulbar, impedindo-o de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em 

vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se 

divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA 

PLEITEADA. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 176 de 635



advertências legais. Por sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou 

modificativo do direito alegado em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Em razão da suposta 

patologia que está acometida a parte autora, nomeio o médico Dr. Junior 

Lima Bezerra, CRM 8540/MS, que atende nesta cidade e comarca, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de 

junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000260-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CASSEMIRO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000260-73.2017.8.11.0037. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JOSE CASSEMIRO MOREIRA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Nomeio o Dr. Leonardo Lotufo Bussiki, 

Ortopedista, com endereço à Avenida Professora Tereza Lobo, nº 60, AP 

n. 1001, Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT, telefones: 65-3054-7075 e 

65-9-8100-1090, e-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de maio de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002553-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAXILENE FERREIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS PINTO OAB - MT23588/O (ADVOGADO)

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO)

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito Municipal de Primavera do Leste MT (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002553-16.2017.8.11.0037. Partes do processo: Parte Autora: 

IMPETRANTE: MAXILENE FERREIRA DA SILVA Parte Ré: IMPETRADO: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE MT Vistos. Considerando a ausência de direito à 

replica em um rito processual especial e célere, no qual a dilação 

probatória não é permitida, DEFIRO o pedido de desentranhamento da 

petição juntada no ID nº 12459097 e demais documentos que a 

acompanham. No mais, cumpra-se a decisão a anterior. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 09 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000418-65.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZAIRES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000418-65.2016.8.11.0037. 

REQUERENTE: ZAIRES DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos. Considerando a manifestação de ID nº 13579209, revogo a 

nomeação feita anteriormente e nomeio o médico Dr. Leonardo Lotufo 

Bussiki, Ortopedista, com endereço à Avenida Professora Tereza Lobo, nº 

60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT, telefones: 65-3054-7075 e 

65-9-8100-1090, e-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 11 de 

junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000796-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000796-50.2018.8.11.0037. AUTOR: JOAO BATISTA NOGUEIRA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por JOÃO BATISTA 

NOGUEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que 

laborou como rurícola durante praticamente toda a sua vida e requer, por 

conseguinte, a sua aposentadoria por idade para receber o quantum 

relativo a um salário mínimo a que tem direito, com fundamento nos artigos 

48, § 1º, e 142, ambos da Lei nº 8.213/91. Devidamente citado, o requerido 

ofereceu contestação, requerendo o julgamento improcedente do pedido, 

ante a falta de prova material suficiente. A parte requerente apresentou 

impugnação à contestação. Em audiência de instrução foram ouvidas 03 

(três) testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a audiência, 

não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 

precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR 

IDADE formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurada obrigatória como rurícola. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deva comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito daqueles que já vinham exercendo a atividade rural 

sem verter contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de 

requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o artigo 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima 

de 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se 

homem, para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a 

Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso 

II, a idade mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para 

qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 

(sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 (cinco) anos o 

limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que 

exerçam suas atividades em regime de economia familiar, neste incluído o 

produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa 

compatibilidade, repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima 

exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, §2º. Além do requisito da 

idade, deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em 

regime de economia familiar. De acordo com o disposto no artigo 11, §1º, 

entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é 

exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a 

utilização de empregados permanentes. Compulsando os autos, verifico 

que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o regime de 

economia familiar, tendo em vista que não corroborou o exercício de 

atividade rural pelo tempo necessário à aposentação, requisito essencial à 

concessão do benefício pleiteado. Ainda, da análise do CNIS do 

requerente, infere-se que este possuiu diversos vínculos urbanos durante 

o período de carência, restando, assim, descaracterizada a qualificação 

de rurícola e impossibilitando seu enquadramento como segurado especial. 

Trago a baila o julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região nesse 

sentido: PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REMESSA OFICIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. QUALIDADE DE 

SEGURADO ESPECIAL NÃO COMPROVADA. VÍNCULO URBANO 1. 

Inexistência de remessa oficial, considerando que o valor da causa e da 

condenação é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. 2. O 

reconhecimento de tempo de serviço prestado na condição de trabalhador 

rural exige início razoável de prova material a ser corroborada por prova 

testemunhal. É inadmissível prova exclusivamente testemunhal, conforme 

Súmula 149 do STJ. 3. No caso, os documentos acostados aos autos com 

o objetivo de constituir prova material da atividade rural da autora são 

extemporâneos (certidão de casamento e nascimento dos filhos entre os 

anos de 1963 a 1968), e o CNIS de fls.38 demonstra que no período de 

carência o marido da autora detinha vários vínculos urbanos, pelo que 

resta afastada a condição de rurícola da autora. Dessa forma, ainda que 

os depoimentos colhidos afirmem a prática de trabalho rural, o requisito 

exigido para a concessão do benefício postulado não restou atendido, 

pois esta Corte, bem assim o STJ, sedimentou (Súmulas 149 do STJ e 27 

do TRF-1ª. Região) o entendimento de que não é admissível prova 

exclusivamente testemunhal para comprovação de tempo de serviço com 

fins previdenciários. 4. Deferida a gratuidade de justiça requerida na 

inicial, os honorários de sucumbência ficam invertidos em favor do réu, 

ficando suspensa a execução, nos termos do art. 98 do NCPC. 5. 

Apelação provida para julgar improcedente o pedido inicial. (TRF-1 - AC 

00307740820144019199 0030774-08.2014.4.01.9199, Relator: JUIZ 

FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 10/05/2017 e-DJF1). Não obstante, a 

comprovação da atividade rural deve ser feita com observância das 

regras inseridas nos artigos 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, devendo ser 

colacionados aos autos prova documental. Vejamos: “Art. 55. (...) § 3º A 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Na mesma toada é a tese consolidada pela Súmula 149 do 

Superior Tribunal de Justiça: STJ. SÚMULA 149: “A prova exclusivamente 

testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da 

obtenção de benefício previdenciário”. Diante de tal exigência, a nova 

redação do artigo 106 da Lei 8.213/1991, alterada pela Lei 11.718/2008, 

apresenta o rol de documentos que podem ser utilizados como prova 

material. Vejamos: “Art. 106. A comprovação do exercício de atividade 

rural será feita, alternativamente, por meio de: I – contrato individual de 

trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; II – contrato de 

arrendamento, parceria ou comodato rural; (redação dada pela Lei 

11.718/2008) III – declaração fundamentada de sindicato que represente o 

trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de 

pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS; (redação dada pela Lei 11.718/2008) IV – comprovante de 

cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 

no caso de produtores em regime de economia familiar; (redação dada 

pela Lei 11.718/2008) V – bloco de notas do produtor rural; (redação dada 

pela Lei 11.718/2008) VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de 

que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, 

emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do 

segurado como vendedor; (redação dada pela Lei 11.718/2008) VII – 

documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa 

agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado 

como vendedor ou consignante; (redação dada pela Lei 11.718/2008) VIII 

– comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; (redação dada pela Lei 

11.718/2008) IX – cópia da declaração de imposto de renda, com 

indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou 

(redação dada pela Lei 11.718/2008) X – licença de ocupação ou 

permissão outorgada pelo INCRA. (redação dada pela Lei 11.718/2008).” 

Outrossim, salvo as exceções previstas em lei, para que haja a 

comprovação da atividade rurícola deverá existir início de prova material, o 

que não ocorreu nestes autos. Consoante às lições colimadas, não há 

como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento de custas 

e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, 
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§§2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de maio de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000058-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE BENEDITA RIBAMAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000058-62.2018.8.11.0037. AUTOR: ELIETE BENEDITA RIBAMAR RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR IDADE ajuizada por 

ELIETE BENEDITA DE RIBAMAR em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, que laborou como rurícola durante praticamente toda a sua 

vida e requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por idade para 

receber o quantum relativo a um salário mínimo a que tem direito. 

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação, requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova material 

suficiente. A parte requerente apresentou impugnação à contestação. Em 

audiência de instrução foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. O 

requerido, devidamente intimado para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurada obrigatória como 

rurícola. O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem 

sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos 

processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem 

presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a 

receber um julgamento com resolução de mérito. Ausentes eventuais 

questões preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o 

trabalhador rural deva comprovar o recolhimento de contribuições para 

obter os benefícios previdenciários. Todavia, resguardou o direito 

daqueles que já vinham exercendo a atividade rural sem verter 

contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o artigo 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima 

de 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se 

homem, para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a 

Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso 

II, a idade mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para 

qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 

(sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 (cinco) anos o 

limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que 

exerçam suas atividades em regime de economia familiar, neste incluído o 

produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa 

compatibilidade, repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima 

exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, §2º. Além do requisito da 

idade, deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em 

regime de economia familiar. De acordo com o disposto no artigo 11, §1º, 

entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é 

exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a 

utilização de empregados permanentes. Compulsando os autos, verifico 

que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o regime de 

economia familiar, pois os documentos juntados não corroboram o 

exercício de atividade rural pelo tempo necessário à aposentação, 

requisito essencial à concessão do benefício pleiteado. Os artigos 48, §2º, 

e 143, ambos da Lei nº 8.213/91 estabelecem que o labor rural deve ser 

relativo ao período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. 

Cumpre salientar, contudo, que o Decreto nº 6.722/2008 alterou os artigos 

51, §1º, e 183 do RPS, que assim passaram a estabelecer: Art. 48. A 

aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (...) § 2º. Para os efeitos do 

disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o 

efetivo exercício 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, computado o período a que se referem os incisos III a 

VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (incluído pela Lei 11.718/2008.) “Art. 51. 

(...). § 1º. Para os efeitos do disposto no caput, o trabalhador rural deve 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício ou, conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário, 

por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à 

carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem 

os incisos III a VIII do § 8o do art. 9o. (Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 

2008). Art. 183. O trabalhador rural enquadrado como segurado 

obrigatório do RGPS, na forma da alínea “a” do inciso I ou da alínea “j” do 

inciso V do caput do art. 9o, pode requerer a aposentadoria por idade, no 

valor de um salário mínimo, até 31 de dezembro de 2010, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, 

no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, 

conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário, em número de 

meses idêntico à carência do referido benefício. (Redação dada pelo 

Decreto nº 6.722, de 2008). Do contexto legislativo, portanto, extraem-se 

02 (duas) situações. A primeira, se no momento de preenchimento do 

requisito etário o segurado cumprir o período de carência exigido nesta 

mesma data, não há necessidade de comprovação do trabalho rural até o 

requerimento do benefício, caso este seja posterior à data do 

preenchimento dos requisitos. A segunda, é se no momento do 

preenchimento do requisito etário o segurado não cumprir o período de 

carência, há necessidade de comprovação do trabalho rural até o 

momento do requerimento do benefício, ainda que de forma descontínua, 

desde que cumprida a carência exigida no ano do implemento das demais 

condições (artigo 142, da Lei 8.213/91). Não obstante, a comprovação da 

atividade rural deve ser feita com observância das regras inseridas no 

artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, devendo ser colacionados aos autos 

prova documental. Vejamos: “Art. 55. (...) § 3º A comprovação do tempo 

de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento”. Trago a 

baila o julgado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO - APOSENTADORIA POR IDADE (RURAL) - 

PROVA MATERIAL - PROVA TESTEMUNHAL - CONJUNTO PROBATÓRIO 

INSATISFATÓRIO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL INTEGRALMENTE 

PROVIDAS I - A aposentadoria por idade, no que tange ao exercício de 

atividade rural, encontra-se disciplinada nos artigos 11, 48 §§ 2º e 3º, 142 

e 143 da Lei nº 8.213/91 e, ainda, no art. 201, § 7, II da CF/88, tendo como 

pressupostos a exigência de que o labor rural tenha sido exercido em 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício, além da idade de 60 anos para o homem e 55 para a mulher. II- 

Na análise da documentação apresentada, verifica-se na certidão de 

casamento da autora em fl.27 que seu cônjuge é qualificado 

profissionalmente como "lavrador"; havendo entendimento no eg. STJ no 

sentido de que: “aceita como início de prova material do tempo de serviço 

rural as Certidões de óbito e de casamento, qualificando como lavrador o 

cônjuge da requerente de benefício previdenciário". (STJ, AgRg no Ag 

1399389/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 

28/06/2011). III- Ainda que a jurisprudência do eg. STJ entenda ser 

desnecessário que a prova documental apresente contemporaneidade 

com todo o período de carência; observa-se nestes autos que a única 
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prova material válida data do ano de 1977, não se mostrando razoável 

admitir que não se encontre no decorrer dos trinta e seis anos que 

antecederam o requerimento do benefício nenhuma outra prova material 

contemporânea. IV- Conquanto a prova testemunhal, fls.123/124 confirme 

o labor rural da requerente; vale lembrar que a jurisprudência restou 

consolidada no sentido de que a prova exclusivamente testemunhal, sem o 

razoável início de prova material, não basta à comprovação da qualidade 

de segurado especial (Súmula nº 149 do Eg. STJ). 1 V- Logo; por não 

restar comprovada a qualidade de segurada especial da autora, na forma 

do art. 11, VII da Lei 8.213/91, não há direito ao benefício requerido. VI- 

Apelação e remessa oficial integralmente providas. (TRF-2 – APELREEX 

00001462920174029999 RJ 0000146-29.2017.4.02.9999, Relator: ABEL 

GOMES, Data de Julgamento: 24 de Maio de 2017, 1ª TURMA 

ESPECIALIZADA). Destaquei Na mesma toada é a tese consolidada pela 

Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça: STJ. SÚMULA 149: “A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”. Diante de tal 

exigência, a nova redação do artigo 106 da Lei 8.213/1991, alterada pela 

Lei 11.718/2008, apresenta o rol de documentos que podem ser utilizados 

como prova material. Vejamos: “Art. 106. A comprovação do exercício de 

atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: I – contrato 

individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; II – 

contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (redação dada pela 

Lei 11.718/2008) III – declaração fundamentada de sindicato que 

represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 

colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; (redação dada pela Lei 11.718/2008) IV – 

comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; 

(redação dada pela Lei 11.718/2008) V – bloco de notas do produtor rural; 

(redação dada pela Lei 11.718/2008) VI – notas fiscais de entrada de 

mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho 

de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do 

nome do segurado como vendedor; (redação dada pela Lei 11.718/2008) 

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à 

cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do 

segurado como vendedor ou consignante; (redação dada pela Lei 

11.718/2008) VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à 

Previdência Social decorrentes da comercialização da produção; (redação 

dada pela Lei 11.718/2008) IX – cópia da declaração de imposto de renda, 

com indicação de renda proveniente da comercialização de produção 

rural; ou (redação dada pela Lei 11.718/2008) X – licença de ocupação ou 

permissão outorgada pelo INCRA. (redação dada pela Lei 11.718/2008).” 

Consoante às lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral 

deduzida nos autos. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por 

consequência, extingo o processo. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Condeno a 

parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 18 de maio de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003214-92.2017.8.11.0037. AUTOR: PULVERIZA AVIACAO AGRICOLA 

LTDA - ME RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MUNICIPIO DE 

SANTO ANTONIO DO LESTE PROCURADOR: RONAN DE OLIVEIRA 

SOUZA, ELYJAKSON DA SILVA LOPES, FABRICIO MIGUEL CORREA, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO, GIOVANA BACH, RICARDO VAZ 

CARDOSO, RENATA CARRETO Vistos. Trata-se de AÇÃO 

CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO ajuizada por PULVERIZA AVIAÇÃO 

AGRÍCOLA em face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT e 

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, devidamente qualificados 

nos autos. Narra a parte requerente, em síntese, que é uma sociedade 

que tem como objetivo social a prestação de serviços de pulverização 

aérea, com sede no Município de Primavera do Leste/MT, a qual é 

contribuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. 

Alega que foi notificada pela Prefeitura Municipal de Primavera do Leste 

para que procedesse ao recolhimento do ISSQN, incidente sobre os 

serviços prestados no Município de Santo Antônio do Leste, sob o 

fundamento de que o ISSQN é devido ao Município onde estiver localizada 

a sede da empresa e não no local da prestação do serviço. Por outro lado, 

o Município de Santo Antônio do Leste aduziu que o imposto deve ser 

recolhido ao local onde prestou o serviço de Pulverização, sendo que o 

seu não recolhimento ensejará a inscrição do débito na dívida ativa com o 

consequente ajuizamento da execução fiscal. Desse modo, requer 

autorização para efetuar o depósito judicial do valor correspondente ao 

ISSQN, incidente sobre os serviços prestados no Município de Santo 

Antônio do Leste/MT, referente aos meses de competência 03/2017 – 

04/2017- 05/2017 – 06/2017, que atinge o montante de R$ 15.082,44 

(quinze mil e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) 

evitando-se a mora e suspendendo-se o crédito tributário. Os requeridos 

apresentaram defesa nos ID’s 10102189 e 10238340. Devidamente 

intimadas, as partes aduziram que não há provas a serem produzidas. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado 

que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, 

razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e 

da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Não havendo preliminares a serem analisados, 

passo ao exame do mérito. Consoante determina o Código Civil, cabe a 

propositura de ação de consignação em 05 (cinco) hipóteses, quais 

sejam: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o 

pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem 

mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o 

credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou 

residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer 

dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento e V 

- se pender litígio sobre o objeto do pagamento. No caso dos autos, o litígio 

versa acerca do Município competente para receber o Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), vez que a empresa requerente 

possui sede no Município de Primavera do Leste/MT e o serviço de 

pulverização aérea foi prestado no Município de Santo Antônio do 

Leste/MT. Pretende a parte requerente seja autorizado efetuar o depósito 

judicial referente aos serviços prestados no Município de Santo Antônio do 

Leste/MT nos meses de 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, no montante 

de R$ 15.082,44 (quinze mil e oitenta e dois reais e quarenta e quatro 

centavos), objetivando a suspensão do crédito tributário no que tange ao 

ISS, incidente sobre serviços de pulverização aérea. A respeito do 

assunto, o STJ relativizou a regra insculpida no artigo 12 do Decreto-Lei nº 

406/68, que considerava como local da prestação do serviço aquele onde 

estava situado o estabelecimento prestador para fazer valer o 

entendimento de que o local para pagamento do ISS deve ser o local onde 

o serviço é efetivamente prestado. Vejamos. APELAÇÃO CÍVEL Ação 

Declaratória ISS - Prestação de serviços de pulverização aérea - 

Competência para recolhimento do ISS Jurisprudência do STJ 
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determinando o recolhimento no local do prestador do serviço Inteligência 

do art. 3º da LC 116/03 Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos 

do art. 543-C, § 7º, do CPC Decisão reformada para acatar a 

jurisprudência do STJ - Recurso provido. (TJ-SP - APL: 

90000644920108260439 SP 9000064-49.2010.8.26.0439, Relator: Eutálio 

Porto, Data de Julgamento: 28/08/2014, 15ª Câmara de Direito Público, Data 

de Publicação: 02/09/2014). TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO - 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ISSQN -. COMPETÊNCIA 

PARA COBRANÇA - FATO GERADOR- MUNICÍPIO DO LOCAL DA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO 

DO RESP 1.117.121/SP, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ - 

TAXA SELIC - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que competente para a 

cobrança do ISSQN é o município onde ocorre a prestação do serviço, ou 

seja, em que se concretiza o fato gerador. 3. Orientação reafirmada no 

julgamento do REsp 1.117.121/SP, sujeito ao rito dos recursos repetitivos 

(art. 543-C do CPC)(STJ - AgRg no Ag: 1367775 SP 2010/0197789-0, 

Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2011, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2011)." 2. [...]4. A 

Primeira Seção desta Corte, ao julgar o Resp 1.073.846/SP, sob a relatoria 

do Ministro Luiz Fux e de acordo com a sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, decidiu que " a Taxa SELIC é legítima como índice de correção 

monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos 

em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95" (DJe 

18.12.2009). (STJ – Resp 1154248/RS, Rel Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 03/02/2011, publicado em 14/02/2011). 3. Sentença 

parcialmente retificada. (TJMT-ReeNec 67628/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 21/11/2014). Dessa 

forma, o Município competente para receber o referido imposto é o do local 

onde ocorreu a prestação do serviço, qual seja, de Santo Antônio do 

Leste/MT, conforme acima demonstrado. Ante o exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

AUTORIZAR seja efetuado o pagamento da dívida referente aos meses de 

competência 03/2017, 04/2017, 05/2017 e 06/2017 devido ao MUNICÍPIO 

DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT. Ainda, determino que, após a 

realização do pagamento da dívida, os requeridos deem baixa em seus 

sistemas referente ao crédito tributário supramencionado. Sem custas. 

Condeno o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois reais), nos termos 

do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 21 de 

maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003214-92.2017.8.11.0037. AUTOR: PULVERIZA AVIACAO AGRICOLA 

LTDA - ME RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MUNICIPIO DE 

SANTO ANTONIO DO LESTE PROCURADOR: RONAN DE OLIVEIRA 

SOUZA, ELYJAKSON DA SILVA LOPES, FABRICIO MIGUEL CORREA, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO, GIOVANA BACH, RICARDO VAZ 

CARDOSO, RENATA CARRETO Vistos. Trata-se de AÇÃO 

CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO ajuizada por PULVERIZA AVIAÇÃO 

AGRÍCOLA em face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT e 

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, devidamente qualificados 

nos autos. Narra a parte requerente, em síntese, que é uma sociedade 

que tem como objetivo social a prestação de serviços de pulverização 

aérea, com sede no Município de Primavera do Leste/MT, a qual é 

contribuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. 

Alega que foi notificada pela Prefeitura Municipal de Primavera do Leste 

para que procedesse ao recolhimento do ISSQN, incidente sobre os 

serviços prestados no Município de Santo Antônio do Leste, sob o 

fundamento de que o ISSQN é devido ao Município onde estiver localizada 

a sede da empresa e não no local da prestação do serviço. Por outro lado, 

o Município de Santo Antônio do Leste aduziu que o imposto deve ser 

recolhido ao local onde prestou o serviço de Pulverização, sendo que o 

seu não recolhimento ensejará a inscrição do débito na dívida ativa com o 

consequente ajuizamento da execução fiscal. Desse modo, requer 

autorização para efetuar o depósito judicial do valor correspondente ao 

ISSQN, incidente sobre os serviços prestados no Município de Santo 

Antônio do Leste/MT, referente aos meses de competência 03/2017 – 

04/2017- 05/2017 – 06/2017, que atinge o montante de R$ 15.082,44 

(quinze mil e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) 

evitando-se a mora e suspendendo-se o crédito tributário. Os requeridos 

apresentaram defesa nos ID’s 10102189 e 10238340. Devidamente 

intimadas, as partes aduziram que não há provas a serem produzidas. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado 

que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, 

razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e 

da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Não havendo preliminares a serem analisados, 

passo ao exame do mérito. Consoante determina o Código Civil, cabe a 

propositura de ação de consignação em 05 (cinco) hipóteses, quais 

sejam: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o 

pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem 

mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o 

credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou 

residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer 

dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento e V 

- se pender litígio sobre o objeto do pagamento. No caso dos autos, o litígio 

versa acerca do Município competente para receber o Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), vez que a empresa requerente 

possui sede no Município de Primavera do Leste/MT e o serviço de 

pulverização aérea foi prestado no Município de Santo Antônio do 

Leste/MT. Pretende a parte requerente seja autorizado efetuar o depósito 

judicial referente aos serviços prestados no Município de Santo Antônio do 

Leste/MT nos meses de 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, no montante 

de R$ 15.082,44 (quinze mil e oitenta e dois reais e quarenta e quatro 

centavos), objetivando a suspensão do crédito tributário no que tange ao 

ISS, incidente sobre serviços de pulverização aérea. A respeito do 

assunto, o STJ relativizou a regra insculpida no artigo 12 do Decreto-Lei nº 

406/68, que considerava como local da prestação do serviço aquele onde 

estava situado o estabelecimento prestador para fazer valer o 

entendimento de que o local para pagamento do ISS deve ser o local onde 

o serviço é efetivamente prestado. Vejamos. APELAÇÃO CÍVEL Ação 

Declaratória ISS - Prestação de serviços de pulverização aérea - 

Competência para recolhimento do ISS Jurisprudência do STJ 

determinando o recolhimento no local do prestador do serviço Inteligência 

do art. 3º da LC 116/03 Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos 

do art. 543-C, § 7º, do CPC Decisão reformada para acatar a 

jurisprudência do STJ - Recurso provido. (TJ-SP - APL: 

90000644920108260439 SP 9000064-49.2010.8.26.0439, Relator: Eutálio 

Porto, Data de Julgamento: 28/08/2014, 15ª Câmara de Direito Público, Data 

de Publicação: 02/09/2014). TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO - 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ISSQN -. COMPETÊNCIA 

PARA COBRANÇA - FATO GERADOR- MUNICÍPIO DO LOCAL DA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO 
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DO RESP 1.117.121/SP, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ - 

TAXA SELIC - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que competente para a 

cobrança do ISSQN é o município onde ocorre a prestação do serviço, ou 

seja, em que se concretiza o fato gerador. 3. Orientação reafirmada no 

julgamento do REsp 1.117.121/SP, sujeito ao rito dos recursos repetitivos 

(art. 543-C do CPC)(STJ - AgRg no Ag: 1367775 SP 2010/0197789-0, 

Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2011, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2011)." 2. [...]4. A 

Primeira Seção desta Corte, ao julgar o Resp 1.073.846/SP, sob a relatoria 

do Ministro Luiz Fux e de acordo com a sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, decidiu que " a Taxa SELIC é legítima como índice de correção 

monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos 

em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95" (DJe 

18.12.2009). (STJ – Resp 1154248/RS, Rel Min. Mauro Campbell Marques, 

julgado em 03/02/2011, publicado em 14/02/2011). 3. Sentença 

parcialmente retificada. (TJMT-ReeNec 67628/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 21/11/2014). Dessa 

forma, o Município competente para receber o referido imposto é o do local 

onde ocorreu a prestação do serviço, qual seja, de Santo Antônio do 

Leste/MT, conforme acima demonstrado. Ante o exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

AUTORIZAR seja efetuado o pagamento da dívida referente aos meses de 

competência 03/2017, 04/2017, 05/2017 e 06/2017 devido ao MUNICÍPIO 

DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT. Ainda, determino que, após a 

realização do pagamento da dívida, os requeridos deem baixa em seus 

sistemas referente ao crédito tributário supramencionado. Sem custas. 

Condeno o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois reais), nos termos 

do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 21 de 

maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002118-08.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Defiro o pagamento de custas ao 

final, consignando-se que o valor será abatido do valor a ser recebido 

pela parte exequente. Cite-se a parte executada, 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. Após, providencie 

o levantamento dos valores descriminados. Com a vinda da confirmação 

do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos para a 

extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de junho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000552-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE CASTRO PATRICIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000552-58.2017.8.11.0037. 

AUTOR: PAULO DE CASTRO PATRICIO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Ante o teor da petição de ID 12957052, DEFIRO 

A SUSPENSÃO do feito pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. 

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 13 de junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001870-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISA CRISTINA VON BORSTEL MARQUES DAPPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001870-76.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ISA CRISTINA VON BORSTEL 

MARQUES DAPPER REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por ISA CRISTINA VON 

BORSTEL MARQUES DAPPER em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

devidamente qualificados nos autos, com o intuito de recebimento dos 

valores pertinentes à diferença da conversão de seus vencimentos para a 

Unidade Real de Valor – URV desde novembro de 1993 a fevereiro de 

1994 aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por 

cento). Aduz, em síntese, que a Medida Provisória nº 434/94 dispôs sobre 

o programa de estabilização econômica e determinou que os valores dos 

vencimentos dos servidores públicos fossem convertidos em URV em 

01/03/1994, dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos quatro 

meses imediatamente anteriores à conversão pelo valor em Cruzeiros 

Reais, do equivalente em URV do último dia do mês de competência, 

independentemente da data do pagamento dos salários. Assevera que a 

jurisprudência pátria, reiteradamente, tem reconhecido o direito à 

percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e 

oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, decorrente 

da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. 

Nestes termos, pugnou, em sede de antecipação de tutela, que o 

requerido proceda a incorporação de 11,98% em sua folha de pagamento 

e, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do 

requerido ao pagamento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV 

desde novembro de 1993 a fevereiro de 1994, aplicando-se o índice de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). Devidamente citado, o 

requerido apresentou contestação no ID nº 9859292, arguindo, 

preliminarmente, a prejudicial da prescrição. No mérito, rebateu os 

argumentos expostos na inicial, aduzindo que houve a reestruturação dos 

cargos dos profissionais da educação básica em 1998, através da Lei 

Complementar nº 50. Por fim, pugnou pela improcedência do pedido. A 

parte requerente apresentou réplica à contestação no id nº 12528330. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o 

caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de 

provas, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. É cediço que a Medida Provisória n. 439/94 

determinou a conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro 

Real para Unidade de Valor – URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a 

conversão dos salários de Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando 

como data da conversão ou pagamento o valor da URV do último dia do 

mês de competência. Por sua vez, a Medida Provisória n. 482/1994 

disciplinou que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários 

das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores 
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públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994. Assim, a 

Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu artigo 22 que os valores das tabelas de 

vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de confiança e 

gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo 

legal, a forma de cálculo. Ademais, frise-se que a lei citada tem alcance 

nacional, ou seja, refere-se não somente às relações jurídicas que digam 

respeito à União, mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive 

a outros entes federativos. Aplica-se, também, aos três Poderes. 

Destaca-se que referido entendimento foi reafirmado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, conforme se observa do aresto abaixo colacionado: 

“(...) Este Tribunal Superior possui entendimento pacífico no sentido de 

que os servidores públicos estaduais do Poder Executivo também 

possuem direito às diferenças remuneratórias decorrentes da má 

conversão de seus vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de 

Valor (URV), dado que deve ser observada a sistemática estabelecida na 

Lei nº 8.880/94, a qual determina a necessidade de se considerar a data 

do efetivo pagamento na realização dos cálculos...”. (AgRg no REsp 

967.422/AM, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012). 

(destaquei). Importante ressaltar, todavia, que o direito ao acréscimo 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor público, resultante da equivocada conversão 

do Cruzeiro Real em URV, não caracteriza um aumento na remuneração, 

mas sim o reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no 

momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus 

vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado. Sobre 

o tema, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, 

acarretado pela equivocada conversão, deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. Nesse 

sentido, pontuou que o término da incorporação, ou do índice obtido em 

cada caso específico, deve acontecer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma reestruturação remuneratória. Com efeito, o 

Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em 26/09/2013, 

por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 

561836, com repercussão geral reconhecida, determinando a conversão 

dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para 

a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal nº 8.880/1994. No 

precedente, observa-se que não há imposição do índice de 11,98%, 

porcentagem incidente, em regra, para os servidores que recebiam no dia 

20 (vinte) de cada mês, mas sim a ressalva de que o índice deve observar 

o caso concreto, deixando de ser aplicado a partir do momento em que 

houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados, in verbis: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei). Nesse cenário, há 

que se considerar que a Lei Complementar Lei Complementar nº 50/1998 

foi confeccionada com o nítido propósito de recomposição salarial dos 

servidores profissionais da educação básica, de modo que não pode se 

olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos 

do Estado de Mato Grosso por leis supervenientes ao fato narrado nestes 

autos. Neste ponto, ressalta-se o entendimento do Tribunal de Justiça 

deste Estado no sentido de que o ônus da prova da incorporação do 

índice devido pela Lei que reestruturou a carreira é da parte requerida. A 

propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV 

– CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – 

PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA 

CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – 

QUANTUM DEBEATUR - DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - 

RECURSO DESPROVIDO. “O juiz tão somente deferirá as provas 

necessárias à instrução do processo, nos termos do artigo 130 do Código 

de Processo Civil. Assim, presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da lide, inexiste cerceamento de defesa” (Apelação 

/ Reexame Necessário 95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 

22/05/2015). O Município não se incumbiu de comprovar o devido 

pagamento das diferenças devidas com a conversão errônea, pelo 

contrario, trouxe apenas fichas funcionais e financeiras, as quais não 

relacionam o pagamento vindicado nesta demanda e, nos termos do art. 

333, II do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a comprovação de 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. “Nas 

ações em que se objetiva a percepção de diferença salarial decorrente de 

errônea conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, a 

defasagem na remuneração do servidor, decorrente do método de 

conversão utilizado pelo Município, deve ser apurada em fase de 

liquidação de sentença, de modo a evitar o pagamento em dobro ou o 

enriquecimento sem causa”. (AgR 25936/2015, Rel. Des. Luiz Carlos da 

Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, publicado no DJE 

26/03/2015). (TJMT AgR 121398/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado 

no DJE 15/10/2015) (destaquei). Todavia, com a vigência da lei que 

reestruturou as carreiras das partes autoras, no caso do ESTADO DE 

MATO GROSSO em 01/10/1998, passou a fluir, a partir de então, o prazo 

prescricional de cinco anos para se pleitear as diferenças, se existentes, 

decorrentes da equivocada conversão do novo padrão de vencimento e 

da URV. Assim, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu apenas 

em 2017, eventuais diferenças salariais encontram-se fulminadas pela 

prescrição. Nesse sentido, é o atual entendimento dos Tribunais Pátrios: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS 

RETROATIVAS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO APELADO AO 

PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS 

INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), PERCENTUAL SOLICITADO QUE TEM POR 

ORIGEM A CONVERSÃO DA URV EM REAL. MANTIDA A PREJUDICIAL DE 

PRESCRIÇÃO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime 

remuneratório. Precedentes. Assim, tendo sido a ação ajuizada mais de 
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cinco anos após a reestruturação da carreira dos servidores que serviu 

de limitador temporal para as diferenças remuneratórias cobradas, a 

manutenção da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição é medida 

que se impõe. (TJ-MS; APL 0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara 

Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) 

(destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS (PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME 

NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI 

DELEGADA Nº 43/2000. DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE 

FUNDO DE DIREITO. I. Deve ser submetida a reexame necessário a 

sentença desfavorável à Fazenda Pública que impõe a esta uma 

obrigação que vai perdurar no tempo. II. O Decreto nº 20.910/1932 

estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo superior a cinco anos da 

reestruturação da carreira da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, 

com a criação de novos padrões de vencimento, o reconhecimento da 

prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 

origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 

ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 

pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 

incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei acima citada, sendo despiciendo averiguar se 

houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda que 

existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 

exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do ESTADO DE MATO GROSSO, com 

instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei Complementar nº 

50/1998, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da ação, 

DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da conversão da 

URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil. Custas e honorários 

advocatícios pelas partes requerentes, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais), nos termos artigo 85, §§2º e 19º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 12 de junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001102-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA APARECIDA LOPES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001102-53.2017.8.11.0037. 

AUTOR: DIVINA APARECIDA LOPES RODRIGUES RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - 

CUIABÁ-MT Vistos. Considerando a manifestação do ID nº 13681510, 

revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o médico Dr. Junior Lima 

Bezerra, que atende nesta cidade e comarca, para a realização de perícia. 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 15 de 

junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002207-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE CASTRO PINHEIRO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002207-31.2018.8.11.0037. IMPETRANTE: ADEMIR DE CASTRO PINHEIRO 

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

oferecidos por ADEMIR DE CASTRO PINHEIRO, devidamente qualificados 

nos autos, aduzindo a existência de obscuridade/contradição na decisão 

de Id nº 12692250, visto que este juízo considerou que foram convocados 

dois concursados, quando, na verdade, foram convocados quatro 

concursados e três não tomaram posse. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que a parte embargante fundamenta 
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seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser 

alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação 

em relação à decisão que indeferiu o pedido liminar. Desse modo, entendo 

que estes embargos, embora rotulados como “declaratórios”, tem por 

objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência. Senão, 

vejamos: “Não admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, 

a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).” 

“Os embargos de declaração não devem revestir de caráter infringente. A 

maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de 

erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 

94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção 

jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada 

utilização com o propósito de questionar a correção do julgamento e obter, 

em consequência, a desconstituição do ato decisório. (RTJ 154/223, 

155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).” “É incabível, nos 

declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual 

já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do resultado 

final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao 

disposto no art. 535 e incisos do CPC. Recurso especial conhecido em 

parte e assim provido. (RSTJ 30/412).” “Não pode ser conhecido recurso 

que, sob rótulo de embargos declaratórios pretendem substituir a decisão 

recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração 

– não de substituição. (STJ-1ª Turma, REsp 15.774-0-SP-EDcl, rel. Min. 

Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 

22.11.93, p. 24.895).” “Mesmos nos embargos de declaração com fim de 

prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do 

CPC (obscuridade, dúvidas, contradição, omissão e, por construção 

pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é 

meio hábil ao reexame da causa (STJ-1ª Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. 

Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, 

p. 1.665).” Insta consignar que a decisão atacada observou os requisitos 

legais para sua existência e validade, não havendo que se falar em 

qualquer obscuridade, omissão ou contradição que ensejasse sua 

reforma, como pretende a parte embargante. Importante ressaltar que os 

embargos de declaração não prestam a dirimir as dúvidas da parte 

embargante ou responder questionamentos a respeito do comando judicial 

e sim para suprir omissões, contradições, ou obscuridades. Neste sentido: 

ESTADO DO RIO DE JANEIROPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇADÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL Embargos de Declaração no 

Agravo de Instrumento nº 0057067-69.2010.8.19.0000Embargante: 

DIDEROT DE FIGUEIREDO E OUTROS Embargado: CAIXA DE PREVIDÊNCIA 

DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI Relatora: DES. 

CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA DECISÃO Consoante fls. 

131/132, o recorrente interpôs os presentes embargos de declaração com 

a finalidade de pré-questionamento, para a futura interposição de recurso 

especial e/ou extraordinário. Os embargos de declaração têm a finalidade 

de esclarecer obscuridade ou contradição do julgado, ou supri-lo de 

omissão nele observada. Assim, são admissíveis apenas nas hipóteses 

previstas na lei. Verifica-se, portanto, imprestável a via declarativa para o 

atendimento da pretensão da ora embargante. Outrossim, não é demais 

lembrar que os declaratórios não se prestam para questionamentos, mas 

para dirimir omissões, obscuridades ou contradições. (...). Por estes 

motivos, nega-se provimento aos presentes embargos de declaração. Rio 

de Janeiro, de 2011. CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA 

Desembargadora Relatora. (TJ-RJ - AI: 570676920108190000 RJ 

0057067-69.2010.8.19.0000, Relator: DES. CLAUDIA PIRES, Data de 

Julgamento: 26/01/2011, DECIMA OITAVA CAMARA CIVEL). Ademais, é 

cediço que a contratação temporária fundamentada no artigo 37, IX, da 

Constituição Federal não implica necessariamente o reconhecimento de 

haver cargos efetivos disponíveis. Nesses casos, a admissão no serviço 

ocorre não para assumir um cargo ou emprego público, mas para exercer 

uma função pública marcada pela transitoriedade e excepcionalidade. 

Outrossim, resta pacificado o entendimento de que o juiz não precisa 

analisar todos os fundamentos da demanda quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para proferir a decisão. Nesse diapasão: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de 

declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir 

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 

existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a 

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de 

infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, 

entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus 

e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em 

jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de 

litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião 

em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda 

que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, 

pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão 

somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se 

divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DAS 

HIPÓSTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ DE QUE O 

JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS 

QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA 

ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR A DECISÃO. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Nº 70073306649, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 28/06/2017). Ante o 

exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 122657 Nr: 5199-55.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO BARBOZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60285 Nr: 7572-35.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAZI CAÇA E PESCA LTDA, Nelson Biazi, 

Alvimar Biazi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Processo Código 60285

Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD, mais 

precisamente no campo de pesquisa relativo aos bens imóveis - DOI.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome dos 
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executados.

Realizada as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem sobre 

o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 07 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47529 Nr: 2945-22.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2946-22.2008.811.0037 (Código 47529)

 Vistos.

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecido pela UNIÃO – 

FAZENDA NACIONAL, alegando, em síntese, omissão na sentença de fls. 

84, vez que não fixou honorários advocatícios em seu favor.

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.

Analisando os autos, constato que o embargante fundamenta seus 

embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada 

na via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em 

relação ao fato de ter sido proferido uma sentença extintiva em virtude de 

sua desídia de conferir prosseguimento ao feito.

Como se observa, na verdade, estes embargos, embora rotulado como 

“declaratórios”, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com 

reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela 

jurisprudência.

 Senão, vejamos:

 “Não admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a 

pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade 

buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).”

 “Os embargos de declaração não devem revestir de caráter infringente. A 

maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de 

erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 

94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção 

jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada 

utilização com o propósito de questionar a correção do julgamento e obter, 

em conseqüência, a desconstituição do ato decisório. (RTJ 154/223, 

155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).”

 “É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC. Recurso 

especial conhecido em parte e assim provido. (RSTJ 30/412).”

 “Não pode ser conhecido recurso que, sob rótulo de embargos 

declaratórios pretendem substituir a decisão recorrida por outra. Os 

embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição. 

(STJ-1ª Turma, REsp 15.774-0-SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, j. 25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).”

 “Mesmos nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, 

devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, 

dúvidas, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a 

hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da 

causa (STJ-1ª Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 

23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665).”

Ademais, considerando que o executado sequer foi citado na presente 

ação, incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

 Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Extinta a execução fiscal pelo pagamento 

do principal antes da citação do executado, não cabe a fixação de 

honorários advocatícios. Negado seguimento ao recurso. (Apelação Cível 

Nº 70040581811, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 17/02/2011) 

(TJ-RS - AC: 70040581811 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, 

Data de Julgamento: 17/02/2011, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 23/02/2011)

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, mantendo a sentença de fls. 184 por seus próprios 

fundamentos.

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

Decorrido o prazo recursal, arquive-se.

Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129160 Nr: 2008-65.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BELEM DE OLIVEIRA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, Karolaine Vitoria Deniz Brasil - OAB:22658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Permaneçam os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005001-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA BIAVATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT0009373A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADVAIR PEREIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA OAB - MT0019713A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005001-59.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: JUSSARA BIAVATTI 

EXECUTADO: ADVAIR PEREIRA DE SOUSA Vistos, Trata-se de embargos 

à execução opostos em Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta 

por Jussara Biavatti em face de Advair Pereira de Sousa ora embargante. 

Compulsando os autos, observo que a citação do executado para pagar 

ocorreu na data de 25 de janeiro de 2018 (Id 11488414) e os embargos à 

execução foram opostos em 04 de fevereiro de 2018 e, portanto, dentro 

do prazo legal, sendo tempestivos. Assim, recebo os embargos e 

determino a intimação da parte autora ora embargada para que se 

manifeste, no prazo de 15 dias, conforme previsto no art. 920, I do CPC. 

Intime-se. Após, concluso para decisão. Primavera do Leste/MT, 08 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012316-53.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA LINA DE ARAUJO (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):
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8012316-53.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ZILDA LINA DE ARAUJO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito Após, concluso 

para deliberação. Primavera do Leste/MT, 08 de agosto de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011122-91.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CASA BRASIL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA SANFELICE GAVIOLI OAB - MT0014587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIUSAN ALMEIDA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011122-91.2011.8.11.0037. EXEQUENTE: CASA BRASIL COMERCIO DE 

MOVEIS LTDA - EPP EXECUTADO: MARIUSAN ALMEIDA LOPES Vistos, 

Defiro o pedido de Id 3429425. EXPEÇA-SE DE IMEDIATO O ALVARÁ AO 

CREDOR referente ao bloqueio parcial via BacenJud (Id 3429298), 

observando os dados fornecidos na última petição. Após liberado o 

alvará, intime-se a parte autora, para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito, em relação ao 

restante da dívida. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 08 de agosto de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011122-91.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CASA BRASIL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA SANFELICE GAVIOLI OAB - MT0014587A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIUSAN ALMEIDA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011122-91.2011.8.11.0037. EXEQUENTE: CASA BRASIL COMERCIO DE 

MOVEIS LTDA - EPP EXECUTADO: MARIUSAN ALMEIDA LOPES Vistos, 

Chamo o feito à ordem para corrigir de ofício o despacho de Id 9865166. 

Em análise detida dos autos, verifico que o bloqueio foi realizado em maio 

de 2014 e, posteriormente, foram feitos reiterados pedidos de expedição 

de alvará. No entanto, observei que a despeito das inúmeras tentativas 

para intimar o executado Mariusan Almeida Lopes, ele ainda não foi 

intimado da penhora via BacenJud. Por esta razão, determino que seja 

feita nova intimação para impugnação da penhora, via oficial de justiça, no 

endereço fornecido na Petição de Id 3429400 e constante da Certidão de 

Id 3429414, devendo o oficial realizar a citação por hora certa, se 

necessário. Após, se efetivada a intimação, aguarde-se o prazo da 

impugnação e, em seguida, concluso o feito para decisão. Se a intimação 

não se efetivar, intime-se através de Edital, aguarde-se o prazo da 

impugnação e, em seguida, concluso para deliberações. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 09 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004418-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA APARECIDA VELOSO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR FERNANDES MESSIAS OAB - MT24899/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004418-40.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: LARISSA APARECIDA VELOSO 

LEITE EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Deixo de 

designar audiência de conciliação, visto que, invariavelmente, a Fazenda 

Pública não demonstra interesse em conciliar, o que faço nos termos do 

seguinte Enunciado: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada 

a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO. CUIABÁ). Cite(m)-se 

o(s) requerido(s) dos termos da ação, na pessoa do representante legal 

(artigo 75 do CPC), pela via eletrônica disponibilizada, para, querendo, 

apresentar(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

revelia, considerando-se como verdadeiros os fatos aduzidos na exordial 

(artigo 344 do Código de Processo Civil). Caso a contestação venha 

acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a parte 

autora poderá impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser 

intimada para tanto. Cientifique(m)-se ao(s) réu(s) que deverá(ão) 

fornecer ao Juizado Especial da Fazenda Pública a documentação de que 

disponha(m) para o esclarecimento da causa, apresentando-a com a 

contestação, bem como que não haverá prazos diferenciados (artigo 7º 

da Lei 12.153, de 2009). Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme 

dados constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010265-74.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HINCOL EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA (EXECUTADO)

HLT TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. 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, 09 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010278-05.2015.8.11.0037

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:

ELISANGELA ALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, 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 bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011550-05.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA LOPES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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FLAVIO CESAR TEIXEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRANDA DE OLIVEIRA OAB - MT13300/O (ADVOGADO)

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Procedi buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora. Assim, considerando a 

declaração de imposto de renda anexa, decreto sigilo no presente feito. 

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. Por fim, indefiro a inclusão do nome do 

executado, através do SERASAJUD, posto que tal providência está ao 

alcance da parte, com a expedição de certidão de dívida para este fim. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 

09 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010695-21.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CAVALCANTE LISBOA (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS Dados do Processo: Processo: 

8010695-21.2016.8.11.0037 Valor causa: R$ 329,77 Espécie: R$ 329,77 

EXEQUENTE: EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME 

EXECUTADO: EXECUTADO: ADRIANO CAVALCANTE LISBOA Pessoa a 

ser CITADA: EXECUTADO: ADRIANO CAVALCANTE LISBOA FINALIDADE: 

CITAÇÃO do executado acima qualificado, atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação executiva que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: ...1-Seja a parte Executada Citada, no 

endereço preambularmente declinado, para que efetue , no prazo legal de 

03(três) dias, o pagamento do valor de R$ 329,77, correspondentes ao 

valor principal da dívida. ADVERTÊNCIA: Fica ainda advertido o, executado 

de que, aperfeiçoada a penhora, o prazo para opor embargos fluirá por 

ocasião da audiência de tentativa de conciliação. Eu, Lindinalva Lopes da 

Silva Oliveira, digitei. Primavera do Leste - MT, 9 de agosto de 2018. 

Divanei Pereira da Silva Gestora Judiciário

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011306-71.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. CORDEIRO BAUER - CLIMATIZACAO - ME (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS Dados do Processo: Processo: 

8011306-71.2016.8.11.0037 Valor causa: R$ 261,68 Espécie: R$ 261,68 

EXEQUENTE: EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME 

EXECUTADO: EXECUTADO: T. A. CORDEIRO BAUER - CLIMATIZACAO - 

ME Pessoa a ser CITADA EXECUTADO: T. A. CORDEIRO BAUER - 

CLIMATIZACAO - ME FINALIDADE: CITAÇÃO do executado acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação 

executiva que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: O 

EXEQUENTE é credor do EXECUTADO da importância líquida, certa e 

exigível, de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) importância está 

expressa em 01 nota promissória, vencida na data 20/04/2016, corrigidas 

com juros simples, correspondente a 1% ao mês, valor corrigido 

atualmente correspondente a R$ 261,68 (Duzentos e sessenta e um reais 

e sessenta e oito centavos).1-Seja a parte Executada Citada, no endereço 

preambularmente declinado, para que efetue , no prazo legal de 03(três) 

dias, o pagamento do valor de R$ 261,68, correspondentes ao valor 

principal da dívida, devidamente corrigido. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda 

advertido o executado de que, aperfeiçoada a penhora, o prazo para opor 

embargos fluirá por ocasião da audiência de tentativa de conciliação. Eu, 

Noemia Klein Fernandes, digitei. Primavera do Leste - MT, 9 de agosto de 

2018. Divanei Pereira da Silva - Gestora Judiciária Substituta

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011850-93.2015.8.11.0037

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:

LUCAS GIL DA SILVA (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS Dados do Processo: Processo: 

8011850-93.2015.8.11.0037 Valor da causa: R$ 213,40 Espécie: R$ 

213,40 EXEQUENTE: EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME 

EXECUTADO: EXECUTADO: LUCAS GIL DA SILVA Pessoa a ser CITADA 

EXECUTADO: LUCAS GIL DA SILVA FINALIDADE: CITAÇÃO do executado 

acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

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

a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

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

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

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

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA 

INICIAL: O EXEQUENTE é credor do EXECUTADO da importância líquida, 

certa e exigível, de R$ R$ 200,00 (Duzentos reais ) importância esta 

expressa em 02 notas promissórias, vencidas na data de 10/05/2015 e 

10/06/2015, corrigidas com juros simples, correspondente a 1% ao mês, 

valor corrigido atualmente correspondente a R$213,40 (Duzentos e treze 

reais e quarenta centavos). 1-Seja a parte Executada Citada, no endereço 

preambularmente declinado, para que efetue , no prazo legal de 03(três) 

dias, o pagamento do valor de R$ 213,40, correspondentes ao valor 

principal da dívida, devidamente corrigido. ADVERTÊNCIA: Fica ainda 

advertido o executado de que, aperfeiçoada a penhora, o prazo para 

opor(oporem) embargos fluirá por ocasião da audiência de tentativa de 

conciliação. Eu, Noemia Klein Fernandes, digitei. Primavera do Leste - MT, 

9 de agosto de 2018. Divanei Pereira da Silva - Gestora Judiciário

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011773-60.2010.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. P FERDINANDI - ME (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS Dados do Processo: Processo: 

8011773-60.2010.8.11.0037 Valor causa: R$ 2.280,04 Espécie: R$ 

2.280,04 EXEQUENTE: EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME 

EXECUTADO: EXECUTADO: F. P FERDINANDI - ME Pessoa(s) a ser(em) 

CITADA(s) EXECUTADO: F. P FERDINANDI - ME FINALIDADE: CITAÇÃO do 

executado acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação executiva que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: O EXEQUENTE é credor do EXECUTADO da 

importância líquida, certa e exigível, de R$ 2.150,00(dois mil cento e 

cinquenta reais), importância esta expressa em 04 NOTAS 

PROMISSÓRIAS, vencidas nos dias 05 de outubro de 2009, 20 de outubro 

de 2009, 05 de novembro de 2009 e 25 de novembro de 2009, corrigido 
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com juros simples, correspondente a 1% ao mês, valor corrigido 

atualmente correspondente a R$ 2.280,04(dois mil duzentos e oitenta reais 

e quatro centavos). 1-Seja a parte Executada Citada, no endereço 

preambularmente declinado, para que efetue, no prazo legal de 03(três) 

dias, o pagamento do valor de R$ 2.280,04, correspondentes ao valor 

principal da dívida, devidamente corrigido. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda 

advertido o executado de que, aperfeiçoada a penhora, o prazo para 

opor(oporem) embargos fluirá por ocasião da audiência de tentativa de 

conciliação. Eu, Noemia Klein Fernandes, digitei. Primavera do Leste - MT, 

9 de agosto de 2018. Divanei Pereira da Silva - Gestora Judiciário

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010683-07.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR FERREIRA AMARAL (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS Dados do Processo: Processo: 

8010683-07.2016.8.11.0037 Valor causa: R$ 312,93 Espécie: R$ 312,93 

EXEQUENTE: EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME 

EXECUTADO: EXECUTADO: JAIR FERREIRA AMARAL Pessoa a ser 

CITADA EXECUTADO: JAIR FERREIRA AMARAL FINALIDADE: CITAÇÃO 

do(s) executado acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: O EXEQUENTE é credor do EXECUTADO da 

importância líquida, certa e exigível, de R$ 275,00 (Duzentos e setenta e 

cinco reais) importância está expressa em 01 nota promissória, vencida 

na data 15/09/2015, corrigidas com juros simples, correspondente a 1% 

ao mês, valor corrigido atualmente correspondente a R$ 312,93(trezentos 

e doze reais e noventa e três centavos).1-Seja a parte Executada Citada, 

no endereço preambularmente declinado, para que efetue , no prazo legal 

de 03(três) dias, o pagamento do valor de R$ 312,93, correspondentes ao 

valor principal da dívida, devidamente corrigido. ADVERTÊNCIA: Fica ainda 

advertido o executado de que, aperfeiçoada a penhora, o prazo para opor 

embargos fluirá por ocasião da audiência de tentativa de conciliação. Eu, 

Noemia Klein Fernandes, digitei. Primavera do Leste - MT, 9 de agosto de 

2018. Divanei Pereira da Silva - Gestora Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000913-41.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCELO PEREIRA 

BRANDAO REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos, Determino 

que a requerida exclua imediatamente a restrição do nome da parte 

requerente Marcelo Pereira Brandão, portador do CPF 025.706.791-43, e 

RG 19756887-SSP/MT, contrato n°C60390010874305, na importância de 

R$168,29(cento e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos) no prazo 

de 24(vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária inicial que fixo em 

R$1.000,00(um mil reais) até o limite de R$5.000,00(cinco mil reais). 

Determino que a requerida abstenha de efetuar novas restrição em nome 

do autor em relação ao contrato supracitado, sob pena de multa única que 

fixo em R$5.000,00(cinco mil reais). Após, volte-me conclusos para 

sentença. Primavera do Leste/MT, 08 de agosto de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005491-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT0012342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005491-47.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DO CARMO SILVA 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos, Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de débito c/c condenação em danos morais c/c pedido de 

tutela de urgência pleiteado por Maria do Carmo Silva em face de Banco 

Safra S.A, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

22/01/2019, às 14h40min 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 é beneficiária de pensão por morte perante o INSS. 

Afirma que no dia 27/07/2018 foi impedida de adquirir consignado devido à 

ausência de margem. Contudo, a requerente identificou a existência do 

consignado na importância de R$4.316,15(quatro mil, trezentos e 

dezesseis reais e quinze centavos), vinculado ao contrato n°6825586, 

pactuado na data de 07/07/2018, parcelado em 72 vezes no valor de 

R$109,00(cento e nove reais) mensais. A autora aponta que desconhece 

o consignado supracitado, não assinou qualquer contrato com a requerida 

e tampouco recebeu o valor que corresponde ao empréstimo. Relata que 

tentou resolver o litígio administrativamente por intermédio do Procon, mas 

não obtivera êxito, pois continuam descontando mensalmente de seu 

benefício previdenciário. A requerente aduz que registrou boletim de 

ocorrência na data de 01/08/2018 e apresentou ao INSS, que, no ato, 

suspendeu as cobranças de seu benefício previdenciário. Por fim, a 

autora pretende, através da antecipação de tutela de urgência, a imediata 

suspensão dos descontos previdenciários no valor de R$109,00(...) 

mensais, vinculado ao contrato n°6825586, sob pena de multa fixada por 

este juízo. É o relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos 

seguintes documentos: Extrato Bancário(id. n°14577339), Extrato do 

Benefício Previdenciário(id. n°14577359), Boletim de Ocorrência (id. 

n°14577390), Reclamação protocolado no Procon(id. n°14577403) e 

demais documentos indispensáveis a propositura desta ação. Inicialmente, 

verifico que o suposto consignado foi efetivado em 07/07/2018, na 

importância de R$4.316,15(quatro mil, trezentos e dezesseis reais e 

quinze centavos). A autora afirma que não recebeu a quantia supracitada 

e que apenas registrou ciência do suposto consignado fraudulento após 

ser impedida de realizar outro consignado. O extrato da previdência social 

apontou outros consignados que não foram pugnados pela autora, onde, 

presume-se serem todos válidos. Também, verifico que o consignado 

discutido nestes autos encontra-se suspenso em virtude do Boletim de 

Ocorrência registrado na data de 01/08/2018. O extrato da conta corrente 

da autora não registra o recebimento do valor do empréstimo, em relação 

ao período compreendido da vigência do contrato de consignação. Assim, 

a verossimilhança das alegações da inicial, comparando com os 

documentos carreados aos autos, presume-se que a mesma foi vítima de 

estelionatários. No caso, a afirmação da autora de ausência de relação 

contratual, ao menos em princípios, dá suporte para deferir a abstenção 

da requerida de proceder o desconto em sua folha de pagamento. O dano 

irreparável ou de difícil reparação que pode ser causado caso a tutela 

seja concedida ao final é patente, principalmente se restar comprovada a 

inexistência da dívida. Nesse sentido, a jurisprudência dominante 

colaciona o seguinte entendimento, in verbis: Agravo de Instrumento. 

Tutela antecipada - Ação declaratoria de inexistência de débito, cumulada 

com restituição em dobro e indenização por danos morais - Tutela deferida 
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para o fim de o réu se abster de lançar débitos na folha de proventos de 

seguridade social da autora, a título de empréstimo consignado Pretensão 

da autora fundada na versão de que não contratou o empréstimo - Prova 

documental a cargo do réu, não trazida como início de prova ao recurso 

interposto para a revogação da tutela - Autora que junta extrato desua 

conta-corrente da época do empréstimo, como prova de não ter sido 

beneficiada com o capital emprestado - Indícios de fraude contra o réu 

praticada por terceiros, para a qual a autora não concorreu, salvo se 

estiver tergiversando com a verdade e demandando de mã-fé - Recurso 

desprovido. 12ª Câmara de Direito Privado. Relator Cerqueira Leite. 

Comarca de Guaratinguetá/SP, data do Julgamento 28/11/2007. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE DÉBITO. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANTIDA. A afirmação do autor de que foi 

vítima de empréstimo fraudulento, ao menos em princípio, dá suporte à 

pretensão de ver deferido o pedido de antecipação de tutela para que 

cessem os descontos, pois presente o perigo de dano irreparável e de 

difícil reparação. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70070223003, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 24/11/2016). A parte 

requerente nega relação jurídica com a requerida, o que devendo neste 

momento ser prestigiado o princípio da boa fé em seu favor, considerando 

ainda pronta a atuação da reclamante na defesa de seu suposto direito. 

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 a requerida suspenda os descontos mensais no valor de 

R$109,00(cento e nove reais) do benefício previdenciário 

N°124.107.332-2, da requerente Maria do Carmo Silva, portadora do CPF 

293.134.571-72, em relação ao consignado n°6825586, sob pena de multa 

inicial que fixo em R$500,00(quinhentos reais) para cada cobrança até o 

limite de R$5.000,00(cinco mil reais). Serve a presente decisão de carta de 

citação/mandado/ofício. Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado 

(a) para a audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. 

Primavera do Leste-MT, 07 de agosto de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005414-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SILVA DOS SANTOS OAB - MT22225/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005414-38.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RENATA DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA, BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Trata-se da ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de 

antecipação de tutela de urgência pleiteado por Renata dos Santos Silva 

em face de Unic Educacional LTDA e Banco do Brasil S/A, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Designe-se audiência de Tentativa de 

Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação 

nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou 

verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até 

cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser consignado 

no mandado que não havendo contestação também será decretada a 

revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e sejam argüidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que a 

requerente firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a 

instituição de ensino no primeiro semestre do ano de 2016, atualmente 

cursando o 5º semestre do curso de Educação Física e beneficiada por 

64,04% através do Fundo de financiamento estudantil(FIES). Afirma que 

foi impedida de confirmar o aditamento em relação ao segundo semestre 

do referido curso, no qual foi informada pela segunda requerida Banco do 

Brasil S/A que a instituição de ensino gerou o DRM (guia de solicitação de 

aditamento semestral) equivocadamente, assim, o valor da semestralidade 

não foi repassado para a instituição de ensino. A requerente aponta que 

entrou em contato com a instituição de ensino para tentar resolver a 

inexatidão em seu aditamento semestral e fora informada que o erro 

proveniente foi gerado da inconsistência do próprio site do MEC. Relata 

que entrou em contato com o MEC e o mesmo informa que a 

responsabilidade é inteiramente da instituição de ensino. Contudo, a 

requerente informa que está impedida de confirmar o aditamento de seu 

curso desde o segundo semestre do ano de 2016, inclusive, teve seu 

nome incluso nos órgãos de cadastro e restrição ao crédito. Assim, 

aponta que sua matrícula foi cancelada pela instituição de ensino e 

consequentemente está impedida de prosseguir para o segundo semestre 

do ano de 2018. Por fim, a autora pretende, através da antecipação da 

tutela de urgência, a imediata exclusão de seu nome dos órgãos de 

restrição ao crédito; abstenham de exigir o pagamento do valor dos 

semestres não aditados; proceda imediatamente sua rematrícula para o 

segundo semestre do ano de 2018, sob pena de multa a ser arbitrada por 

esta juízo. É o relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos 

seguintes documentos: Termo de audiência de conciliação e Protocolo de 

Reclamação no Procon(id. n°14528692), Extrato da negativação do SPC(id. 

n°14528816), Contrato do Fundo de Financiamento Estudantil(id. 

n°14529155), Contrato da Prestação de Serviços Educacionais e o Extrato 

Financeiro(id. n°14529239), Extrato Financeiro(id, n°14529379) e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação. Consigno que o 

Código de Processo Civil, somente permite que a tutela de urgência seja 

concedida quando restem presentes elementos que evidenciem a 

probabilidade o direito pleiteado e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, conforme o ditames do artigo 300 do Código de Processo 

Civil - elencado que a sua concessão poderá fundamentar-se em urgência 

ou evidência, conforme dispositivo no artigo 294 do mesmo regramento. 

Analisando o contrato de prestação de serviços educacionais, verifico 

que a aluna iniciou os estudos no primeiro semestre do ano de 2016 e o 

valor semestral equivale à importância de R$5.028,00(cinco mil, vinte e oito 

reais). Também, o contrato do Fundo de Financiamento Estudantil 

preleciona na cláusula 4ª que o percentual financiado equivale ao 

percentual de 64,04%. Os dados preenchidos pela instituição de ensino no 

portal do SISFIESALUNO, para fins de renovação do aditamento semestral, 

possuem vícios no que tange ao valor do semestre, pois o valor indicado 

para o segundo semestre do ano de 2016 equivale a importância de 

R$4.008,00(quatro mil e oito reais), quando na verdade o contrato de 

prestação de serviços educacionais informa o valor de R$5.028,00(cinco 

mil, vinte e oito reais). Cabe ressaltar que o artigo 24, inciso VI, da Portaria 

n°01/2010, afirma que as providencias necessárias ao aditamento dos 

contratos de financiamento, mediante a emissão, ao término de cada 

semestre letivo, do Documento de Regularidade de Matrícula (DRM) são 

atribuições do CPSA de cada instituição de ensino, inclusive a indicação 

dos dados para a renovação semestral. Por outro lado, o DRM apenas 

será emitido pela instituição de ensino e encaminhado à instituição 

financeira após a confirmação pelo aluno dos dados constantes no portal 

do SISFIESALUNO. Assim, em caso de inconsistência das informações 

prestadas para o aditamento semestral, é dever do aluno(a) informar a 

instituição de ensino para que a mesma altere as informações conflitantes. 

No entanto, analisando o caso à luz do Código de Defesa do Consumidor, 

mais precisamente em seu artigo 14, nota-se a insuficiência de 

informações em relação a instituição de ensino no momento do 

preenchimento dos dados a serem confirmados pela aluna. Também, o 

artigo 6°, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor orienta que o 

direito do consumidor engloba informações adequadas e claras sobre os 

diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composições, qualidades, tributos incidentes e preços. 

Assim, o deferimento da tutela é medida que se impõe. Não há que se falar 

em perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem 

eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, 

sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de 

irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 
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destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: 

A) Determino apenas à requerida Unic Educacional LTDA que proceda a 

rematrícula da aluna Renata dos Santos Silva, portadora do 

CPF046.676.261-51, RG2386857-0, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena 

de multa inicial que fixo em R$1.000,00(mil reais) até o limite de R$ 

8.000,00(oito mil reais). B) Determino que a requerida Unic Educacional 

LTDA suspenda as cobranças em relação aos semestres não aditados 

pela aluna. C) Determino a exclusão imediata no nome da requerente/aluna 

do órgão de restrição ao crédito(SPC) no valor de R$9.106,34(nove mil, 

cento e seis reais e trinta e quatro centavos), vinculado ao contrato 

n°AG00000003434234, devendo ser requisitada a providência diretamente 

aos órgãos de restrição ao crédito respectivo. Serve a presente decisão 

de carta de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da 

restrição diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. Primavera do 

Leste-MT, 08 de agosto de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010476-76.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BOMBARDA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Sem prejuízo das determinações 

acima, e consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas RENAJUD e 

INFOJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Assim, considerando a declaração de imposto de renda anexa, decreto 

sigilo no presente feito. Abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente 

indicar bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 

4º, da Lei 9.099/95. No mais, nota-se que sobre o veículo que a Exequente 

pretende a penhora, a saber, 01 (um) caminhão Mercedes Bens modelo 

1513, ano 1980, cor vermelha, placa JYD-0564 (Id. 4824641) incide 

restrição de alienação fiduciária. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de 

penhora do veículo alienado fiduciariamente, registrado em nome da parte 

executada. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 08 de agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8009999-19.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELIRIO DALZOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FATIMA SILVA FERST VALGOI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. INDEFIRO o bloqueio de circulação, via RENAJUD, do veículo 

informado no Id. 8751139, a saber, 01 (uma) motocicleta placa NJT5176, 

Renavam 00213860287, tendo em vista que a restrição mostra-se medida 

demasiadamente drástica, que pode acarretar prejuízos a eventual 

adquirente de boa-fé, o que, por cautela, deve ser evitado. Tanto é 

verdade que a certidão do Oficial de Justiça acostado no Id. 4437155, 

informa que em diligência realizada na residência da executada, não foi 

possível a localização dos veículos registrados em seu nome. De qualquer 

modo, a fim de dar efetividade ao processo executivo, EXPEÇA-SE 

novamente mandado de constatação, a ser cumprido na residência da 

executada, objetivando-se saber se existe algum veículo na posse e 

poder da devedora, para garantia do débito exequendo. Sendo o caso, 

deverá o Oficial de Justiça proceder a sua penhora e avaliação. No mais, 

sem prejuízos das determinações acima, procedi buscas ao Sistema 

INFOJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extrato que segue. Assim, restando inexitosa a diligência acima 

determinada, abro o prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. Às providências. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 08 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011960-58.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. A pesquisa de endereço da parte executada, pelo Sistema de 

Informações Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso – SIEL 

restou-se infrutífera, conforme espelho em anexo. Isto porque, quando se 

trata de nomes comuns, como é o caso dos autos, se faz necessário os 

dados completos da pessoa que se pretende a busca, tais como, nome da 

mãe, data de nascimento ou ainda o número do título. De qualquer forma, 

segue em anexo informações cadastrais da executada obtida junto ao 

Sistema Infojud. Cite-se a parte executada no endereço obtido, a saber, na 

Av. Brasil, n.º 1.822, Centro, Paranatinga/MT – CEP: 78870-000. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Primavera do Leste, 08 de agosto 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE LUZIA HENZ HACHMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000319-61.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MARGARETE LUZIA HENZ 

HACHMANN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Evidenciado o não cumprimento da decisão 

concessiva de tutela de urgência (Id 5026323), em relação ao exame de 

Vectoeletroneuromiografia e a consulta com médico cirurgião 

especializado em pé e tornozelo e que o(s) réu(s) também não 

indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a obrigação requerida neste 

processo. Além disso, trata-se de pedido oriundo da Defensoria Pública, 

cuja instituição é responsável em zelar pelo cumprimento da ordem jurídica 

e pela defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis, 

presumindo-se, pois, que o valor requerido atende aos princípios 

norteadores das contratações realizadas às expensas do Poder Público. 

Diante do exposto, na esteira da decisão anterior que antecipou a tutela de 

mérito, da inércia do réu, bem como diante do pedido posterior de bloqueio, 

postulado pela Defensoria Pública (Id 14223255), defiro o seMargaquestro 

do numerário em face do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 400,00 

( q u a t r o c e n t o s  r e a i s ) ,  p a r a  c u s t e a r  o  e x a m e  d e 

VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA (VENG), conforme requerido pelo 

autor. Após efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o 

respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, 

transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. 

Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se a parte autora 

para que forneça os dados para expedição do alvará. Após, expeça-se 

alvará em favor do fornecedor, conforme indicado pela parte autora. 

Expedido o alvará, intime-se a parte autora para promover o agendamento 

do exame, bem como para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo 

de até 10 (dez) dias, após a realização. Com a juntada da nota fiscal, bem 

como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 

02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) 

dias. Após a prestação de contas, inexistindo outros pedidos, concluso o 

processo para sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente 

decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 
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Leste/MT, 08 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002806-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENESIO DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002806-04.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. 

LTDA - ME EXECUTADO: ENESIO DIAS DOS SANTOS Vistos. HOMOLOGO, 

para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado 

entre Instituto Educacional N.G. LTDA- ME e Enesio Dias dos Santos, 

noticiado nos autos(id. n°14249279). 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, 08 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011625-78.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. KISIEL REPRESENTACOES AGRICOLAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011625-78.2012.8.11.0037. EXEQUENTE: BASE INDUSTRIA E COMERCIO 

DE FERTILIZANTES LTDA - EPP EXECUTADO: A. L. KISIEL 

REPRESENTACOES AGRICOLAS - ME Vistos. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença em trâmite entre as partes acima identificadas. Analisado o 

conteúdo dos autos, tenho que o processo deve ser extinto sem 

resolução do mérito. Isto porque, desde que iniciada a fase de 

cumprimento de sentença em 13/12/2013 (Id. 3471385), e até a presente 

data não fora localizada quaisquer bens passíveis de penhora em nome 

da parte devedora, tanto é que este magistrado procedeu de ofício a 

tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer 

valor em contas bancárias da devedora, conforme ordem e resposta 

negativa em anexo. Na oportunidade, consubstanciado nos princípios da 

efetividade e celeridade processuais procedeu-se ainda buscas aos 

Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens em nome da 

parte devedora, as quais igualmente restaram negativas, conforme 

extratos que seguem. Logo, diante da não localização de bens passíveis à 

penhora, e tendo em vista o transcurso de longo período desde o início do 

cumprimento de sentença, há quase 05 (cinco) anos, excepcionalmente é 

cabível a extinção do feito em razão da ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A esse 

respeito o Tribunal de Justiça de E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul, se manifestou nos seguintes termos, in verbis: EXECUÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PASSÍVEIS DE PENHORA, DA EXECUTADA OU DE SEUS SÓCIOS. 

PROCESSO QUE SE ARRASTA HÁ QUASE 10 ANOS SEM QUALQUER 

PROGRESSO, APESAR DOS ESFORÇOS DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE 

DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM TAIS CONDIÇÕES, O QUE IRIA DE 

ENCONTRO AOS PRINCÍPIOS ORIENTADORES DOS JUIZADOS. SENTENÇA 

DE EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA, COM FUNDAMENTO NO ART. 53, 

§ 4º DA LEI 9.099/95 E NO ENUNCIADO 75 DO FONAJE. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71002813384, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

17/03/2011). Posto isso, julgo extinto o feito sem apreciação do mérito, nos 

termos do artigo 485, IV, do CPC e 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Com efeito, 

resta prejudicada, por conseguinte, a análise do pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica aviada no Id. 6800101. Isento 

de custas. Transitada em julgado, dê-se baixa no sistema. Primavera do 

Leste/MT, 08 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-51.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA ODERDENGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

CRESPANI COMERCIO DE MOTOS E MAQUINAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT0014554A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010316-51.2014.8.11.0037. REQUERENTE: IRIA ODERDENGE 

REQUERIDO: BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A, 

CRESPANI COMERCIO DE MOTOS E MAQUINAS LTDA - EPP Vistos, 

Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

4.506,18 (quatro mil, quinhentos e seis reais e dezoito centavos) a titulo de 

pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. O 

credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s)(id. n°14547373). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao 

credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha 

procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Publicada e Registrada no Sistema PJE. Após o trânsito em julgado, dê-se 

baixa nos autos. Primavera do Leste/MT, 07 de agosto de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205040 Nr: 1822-03.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERCIMANO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 DELIBERAÇÕES

Diante da certidão de fl. 14, designo audiência para o dia 17/09/2018, às 

13:45 horas para a oitiva da testemunha Marlon Ueder Belloni Camargo.

Sem prejuízo, determino a condução coercitiva da testemunha Marlon 

Ueder Belloni Camargo, vez que devidamente requisitado não compareceu 

ao presente ato.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207962 Nr: 3183-55.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGMAR ROQUE DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DIAS 

FREITAS - OAB:MT 5802

 Diante da ausência da testemunha Kempp Borges Sobrinho, designo o dia 

17.09.2018 às 16:20 horas para sua oitiva.

Sem prejuízo, determino a sua condução coercitiva, vez que devidamente 

requisitado não compareceu ao presente ato.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária (Surely Vrubleski), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207178 Nr: 2822-38.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FERREIRA CIRINEU JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber José de Olivieira - 

OAB:OAB-MT 18.013

 Diante da ausência da testemunha Carlos da Silva Martins, designo o dia 

17.09.2018 às 16:10 horas para sua oitiva.

Sem prejuízo, determino a sua condução coercitiva, vez que devidamente 

requisitado não compareceu ao presente ato.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária (Surely Vrubleski), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208610 Nr: 3504-90.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MARTINS FONTES - 

OAB:MT/4.837-A

 Diante da ausência da testemunha Carlos Marcos de Sousa, designo o dia 

17.09.2018 às 16:25 horas para sua oitiva.

Sem prejuízo, determino a sua condução coercitiva, vez que devidamente 

requisitado não compareceu ao presente ato.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária (Surely Vrubleski), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207322 Nr: 2891-70.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FERREIRA DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

- OAB:GO 19541

 Diante da ausência da testemunha Fernando Alves da Silva, designo o dia 

17.09.2018 às 16:15 horas para sua oitiva.

Sem prejuízo, determino a sua condução coercitiva, vez que devidamente 

intimado não compareceu ao presente ato.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária (Surely Vrubleski), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 210899 Nr: 4494-81.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEIR LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:MT/16.552

 Autos código 210899

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se as 

partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 05/10/2018, às 14:50 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 211238 Nr: 4617-79.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO WILLIAN NASCIMENTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Calzolari - 

OAB:OAB-MT 21.254-O

 Código 211238

Vistos, etc.

1. Designo o dia 17/09/2018 às 15:40 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191168 Nr: 4375-57.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO RODRIGUES NORBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDY NAGELA ANDRADE 

CEDRO - OAB:24236

 Autos código 191168

1. Acolho a justificativa apresentada pelo apenado às fls. 18/22.

2. Assim, designo audiência admonitória para 19/10/2018, às 13:40 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 07 de agosto de 2018 .

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 210405 Nr: 4276-53.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILAURO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Autos código 210405

1. Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se as 

partes.

2. Desde já, designo audiência admonitória para 19/10/2018, às 13:30 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 07 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 211034 Nr: 4525-04.2018.811.0037
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO GERALDO SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Souza de Almeida - 

OAB:15.459/MS

 Código 211034

Vistos, etc.

1. Designo o dia 17/09/2018 às 15:50 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 211370 Nr: 4671-45.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ DELAZARI, AMARILDO DE JESUS 

MARTINS, LEANDRO MATIAS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FLAVIA VENCESLAU GOMES - OAB:16843, 

MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762, PAULO JOSÉ CAVEZZI 

DA SILVA - OAB:MT 23.244

 Código 211370

Vistos, etc.

1. Designo o dia 17/09/2018 às 15:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 211368 Nr: 4669-75.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOADSON VINICIUS SOARES DE JESUS, 

GUELERSON ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA SOBRINHO 

TXUCARRAMAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Dinarte Soares - 

OAB:OAB-MT 11.875

 Código 211368

Vistos, etc.

1. Designo o dia 17/09/2018 às 15:35 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 211118 Nr: 4567-53.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITANER FONTANA, MAURO FONTANA, 

VILMAR DALMINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANA ALVINA 

CARVALHO - OAB:RS 49.995, JANIZE GIRARDI GRAMINHA - OAB:RS 

95.336, PAMELA PEDOTT - OAB:RS 65.901

 Código 211118

Vistos, etc.

1. Designo o dia 17/09/2018 às 15:15 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 211363 Nr: 4666-23.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN LÚCIA PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562

 Código 211363

Vistos, etc.

1. Designo o dia 17/09/2018 às 15:20 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 210673 Nr: 4388-22.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:

 Código 210673

Vistos, etc.

1. Designo o dia 17/09/2018 às 15:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 210621 Nr: 4361-39.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DORIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de Oliveira 

- OAB:OAB-SC 17.479

 Código 210621

Vistos, etc.

1. Designo o dia 17/09/2018 às 15:05 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 211020 Nr: 4522-49.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON RODRIGUES DE ALMEIDA, 

APARECIDO GUILHERME BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARDOSO DE 

MORAES - OAB:15294

 Código 211020
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Vistos, etc.

1. Designo o dia 17/09/2018 às 15:55 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 210694 Nr: 4398-66.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON CRISTIANO DE MELLO, TOBIAS 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SELIGMAN DE 

MENEZES - OAB:RS 63543, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 Código 210694

Vistos, etc.

1. Designo o dia 17/09/2018 às 14:40 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 211119 Nr: 4568-38.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, defesa escrita.

Primavera do Leste-MT, 08 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 210429 Nr: 4293-89.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL ARAÚJO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMAR GOMES DA 

SILVA - OAB:16169-O/MT

 Autos código 210429

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 05/10/2018, às 15:00 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 210416 Nr: 4285-15.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZIMARA PEREIRA DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Autos código 210416

1. Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se as 

partes.

2. Desde já, designo audiência admonitória para 05/10/2018, às 15:10 

horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 06 de julho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 198091 Nr: 7778-34.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR JUNIOR SANTOS GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O

 Autos Código 198091

 Diante da Portaria nº 724/2018-DGTJ-PRES, que suspendeu o expediente 

do dia 28/05/2018, redesigno a audiência aprazada à fl. 82, para 

22/10/2018, às 16:00 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 28 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 119242 Nr: 1634-83.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA GREGÓRIO LIMA - 

OAB:MT. 9539

 Autos código 119242

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 06.09.2018 às 17:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 03 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 111677 Nr: 2109-73.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ANTÔNIO RIGO, EDWARD DE 

ALMEIDA BRAGA NETO, GERALDO MOTA DA SILVA, VANDERLEI 

HEIDERICH, VANDERLEI BRUSCHI, ALEXANDRE SEVERO SCHERER, 

IDEVALDO ALVES DA SILVA, INÁCIO LOIOLA DE OLIVEIRA JÚNIOR, 

RICARDO ALEXANDRE PEREIRA NOIA, ADÃO DE CASTRO, ANTONIO 

SERGIO DE LIMA, LUIZ MARCOS DE LIMA, OSIEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, Camila Andretty - 

OAB:OAB-MT 17.634, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Edison Luis Ferraz - OAB:69157/RS, FRANCISNEY 

DURAN VILELA - OAB:MT 10.573, JAKSON ROBERTO PASCHOAL - 

OAB:PR-33440, JOSÉ ROBERTO PONTES - OAB:MT 16.316, Luiz 
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Carlos Marques Arnaut - OAB:OAB-PR 18.620, SÉRGIO WANDERLEY 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB-PR 18.620

 Código 111677

Vistos.

1. Diante da certidão de fl. 1199 nomeio a Defensoria Pública para que 

prossiga na defesa dos acusados, devendo ser intimada a fim de que 

ofereça a peça faltante no prazo legal.

2. Desnecessária, no presente caso, a intimação pessoal dos réus para 

constituírem novo advogado, vez que os patronos por eles constituídos 

não formalizaram a renúncia do mandato que lhe foi conferido, em 

conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DO 

ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DE 

DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. 

NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Como é cediço, o princípio 

do pas de nullité sans grief requer a demonstração de prejuízo concreto à 

parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o 

ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Precedentes. 2. A 

providência de nomear Defensor Público ao réu, cujo advogado não 

apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a 

alegação de nulidade do processo penal. Precedente. 3. A intimação do 

réu para constituir novo procurador, em razão da omissão de seu 

advogado, somente é exigida quando ocorre a renúncia do defensor 

constituído. Precedente. 4. Ordem denegada. (STF, HC 134217, Relator(a): 

Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016).

3. Após, voltem conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 06 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003853-67.2018.8.11.0040

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:

FOTO E VIDEO BIANCHIN LTDA - ME (RÉU)

DIRCEU BIANCHIN (RÉU)

 

1003853-67.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 9 de agosto de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003735-91.2018.8.11.0040

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:

FOTO E VIDEO BIANCHIN LTDA - ME (RÉU)

DIRCEU BIANCHIN (RÉU)

 

1003735-91.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 9 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003625-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS LINDOMAR ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS LINDOMAR ROSA OAB - MT9876/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATILANIO ALBINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003625-92.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: JARBAS LINDOMAR ROSA EXECUTADO: ATILANIO ALBINO 

DA SILVA Vistos etc. Cuida-se de execução extrajudicial ajuizada por 

JARBAS LINDOMAR ROSA em face de ATILÂNIO ALBINO DA SILVA, 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial de id. 13999154, a qual 

veio acompanhada dos documentos de id. 13999161 e ss. Compulsando 

minudentemente os autos, verifica-se que o exequente formulou pedido de 

isenção de custas, ou subsidiariamente o pagamento das custas ao final. 

Pois bem. Sem maiores delongas, INDEFIRO o pedido de isenção de custas 

processuais, tendo em vista a profissão noticiada pelo exequente 

(advogado), bem como ante o considerável valor do contrato objeto da 

presente execução, os quais não se compatibilizam com a 

hipossuficiência alegada. Nessa mesma toada, INDEFIRO o recolhimento 

das custas ao final, pois apesar da revogação do item da CNGC que 

excluía qualquer possibilidade de pagamento das custas ao final do 

processo, certo é que tal prática deve ser encarada como exceção 

quando robustamente comprovado nos autos incapacidade econômica 

momentânea da parte para arcar com tal ônus, o que não se satisfaz com 

a simples declaração na petição inicial. Não se olvida a possibilidade de 

pagamento das custas ao final do processo, eis que não se trata de 

exoneração, mas tão somente de retardamento do recolhimento, contudo, 

deve ser demonstrada pela parte a necessidade provisória, o que não 

ocorreu no caso em tela. Não obstante, em virtude do valor da causa se 

revelar de grande monta, com fulcro na Seção 15, art. 468, §§6º, 7º e 8º 

da CNGC/MT, DEFIRO o recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) 

parcelas fixas, mediante emissão de guia com a comprovação nos autos 

até o dia 15 (quinze) de cada mês, ficando ciente que o inadimplemento de 

quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, 

nos termos do art. 290 do CPC/15. Posto isso, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento da primeira 

parcela relativa as custas processuais, sob pena de extinção e 

arquivamento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 

319, ambos do CPC. Após, INTIME-SE a parte exequente para que 

apresente o título executivo extrajudicial à Secretaria, a fim de seja 

devidamente cadastrado e registrado através de carimbo, conforme ordem 

de serviço nº. 02/2016. Em seguida, CITE-SE o executado para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob 

pena de não o fazendo seja penhorado tantos bens quantos forem 

necessários para garantia do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecer 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição 

recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, se casado 

for, ou terceiro garantidor, bem como providencie o registro da penhora 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos 

artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo 

pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os autos 

conclusos. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 196 de 635



pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 06 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003733-24.2018.8.11.0040

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:

ROGNER JOSE CARBULONI NUNES (EXECUTADO)

LETICIA MICHELLE PEREIRA DIAS (EXECUTADO)

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

 

Autos n. 1003733-24.2018.8.11.0040. Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que o título executivo encontra-se ilegível, eis que anexado em 

tamanho inferior ao normal, o que impossibilita a sua análise. Sendo assim, 

INTIME-SE a parte exequente para emendar a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias em consonância com o acima exposto, sob pena de seu 

indeferimento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 

319, ambos do CPC. INTIME-SE também parte exequente para que 

apresente o título executivo extrajudicial à Secretaria, a fim de seja 

devidamente cadastrado e registrado através de carimbo, conforme ordem 

de serviço nº. 02/2016. Em seguida, CITEM-SE os executados para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento do débito (art. 829 do 

CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhes penhorados tantos bens 

quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, juros, 

custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou 

oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 

de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE os cônjuges dos 

executados, se casados forem, bem como, se for o caso, o terceiro 

garantidor, providenciando o registro da penhora junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 

831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, 

em sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 06 de Agosto de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003716-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA REGINA SCARIOT (EXECUTADO)

NILCE SCARIOT (EXECUTADO)

JOSE GERALDO PANTALEAO NETO (EXECUTADO)

ESTOFADOS NORTAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003716-85.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: 

ESTOFADOS NORTAO LTDA - ME, JOSE GERALDO PANTALEAO NETO, 

RUBIA REGINA SCARIOT, NILCE SCARIOT Vistos etc. A princípio, 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente o título executivo 

extrajudicial à Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado e 

registrado através de carimbo, conforme ordem de serviço nº. 02/2016. 

Em seguida, CITEM-SE os executados para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuarem o pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o 

fazendo ser-lhe penhorados tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecerem embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIMEM-SE os cônjuges dos executados, se casados forem, bem como 

terceiro garantidor, providenciando o registro da penhora junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 

831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, 

em sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 06 de 

Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004213-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

1004213-02.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 9 de agosto de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004432-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS SERRAGLIO ANDRE (REQUERIDO)

 

1004432-15.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 9 de agosto de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004219-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, 

MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - 

SICREDI EMPREENDEDORES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAUVERNAGUES JOAO PIRES DE CAMARGO (REQUERIDO)

 

1004219-09.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 
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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, BEM COMO EFETUAR O PREPARO DA CP, SOB PENA DE 

DEVOLUÇÃO DA MESMA SEM O DEVIDO CUMPRIMENTO. Sorriso/MT, 9 de 

agosto de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004256-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

 

1004256-36.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 9 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004003-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. M. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SABON VAZ OAB - SP340731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. I. E. C. D. P. F. L. -. E. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004003-48.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: EBERSON JULIO MAGALHAES OLIVEIRA REQUERIDO: PDT 

PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 

- EPP Sentença com Resolução de Mérito Vistos etc. Cuida-se de pedido 

de alvará judicial formulado por EBERSON JULIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA, visando a compra do medicamento experimental denominado 

fosfoetanolamina sintética junto ao laboratório PDT PHARMA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP, aduzindo em 

síntese, que é paciente oncológico, diagnosticado com neoplasia maligna 

cerebral – astrocitoma grau iii e glioblastoma multiforme. Segue narrando, 

que realizou dois procedimentos cirúrgicos em Abril de 2018 e 

encontra-se em tratamento quimioterápico e radioterápico, de modo que 

requer lhe seja dado o direito constitucional de escolha, assumindo total 

responsabilidade e risco pela utilização da substância. Aduz ainda, que o 

medicamento tornou-se uma busca incessante entre os portadores de 

câncer, pois tem conhecimento de inúmeros casos em que pacientes 

diagnosticados com neoplasia maligna relatam melhora expressiva na 

qualidade de vida do usuário, inexistindo efeitos colaterais negativos. 

Salienta também, que embora aludida substância experimental tenha sido 

objeto de estudos em humanos, ainda não é registrada pela ANVISA como 

medicamento, razão pela qual inexiste a possibilidade de aquisição 

administrativamente. Menciona ainda, que embora tenha havido a 

suspensão da Lei n. 13.269/2016, fazendo com que o ‘status quo’ fosse 

retomado, o STF não proibiu o uso da fosfoetanolamina sintética, de modo 

que prevalece o disposto no art. 196 da Constituição Federal. Por tais 

razões, pugna pela procedência do pedido, expedindo-se o competente 

alvará judicial de autorização do medicamento fosfoetanolamina sintética 

junto ao Laboratório PDT PHARMA. Com a inicial vieram os documentos de 

id. 14258740 e ss. Instado a se manifestar, o Parquet opinou 

favoravelmente ao deferimento do pedido inicial (id. 14490139). Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como 

se sabe, o direito a vida é o bem maior consagrado pela Constituição 

Federal. Além disso, igualmente se tem o direito à saúde, intrinsecamente 

ligado àquela e protegido pela Carta Magna, que impõe ao Estado a sua 

tutela. Assim, diante da proteção constitucional à vida e a saúde, entendo 

que a procedência do pedido inicial é medida imperativa, conforme passo a 

expor. In casu, o requerente demonstrou estar acometido de neoplasia 

maligna cerebral – astrocitoma grau iii e glioblastoma multiforme, conforme 

se denota do relatório médico de id. 14258770. Entretanto, fato é que não 

se pode exigir do autor/paciente que fique, passivamente, lhes sendo 

assegurado a busca de outros meios de tratamentos disponíveis, ainda 

que estes se encontrem em fase de experimentação e não disponha do 

devido registro junto à ANVISA. No ponto, válido destacar que o fato de a 

substância não ser registrada e não ter eficácia cientificamente 

comprovada não autoriza, por si só, que seja usurpada da paciente. 

Ademais, o requerente tem capacidade de discernimento preservada e 

detém ciência que, além de eventual êxito, estará exposto a riscos pelo 

uso de substância experimental, estando determinado a assumi-los. 

Assim, a despeito de, a princípio, ser descabido o fornecimento de 

medicamentos que não possuem registro na ANVISA, em situações 

excepcionais, em face o grave risco, como sucede nos autos, entendo 

que deve ser relativizada tal restrição. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul, vejamos: “Cabível o fornecimento da 

medicação postula, não obstante a alegada ausência de registro na 

ANVISA, considerando-se que a situação dos autos, observada a 

gravidade da doença e urgência no tratamento, diante da doença que 

acomete a parte autora” (Agravo de Instrumento Nº 70062015508, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos 

Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 08/10/2014). Ante o exposto e, em 

consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido inicial e, por 

conseguinte, autorizo o autor a compra do medicamento acima apontado, 

junto ao laboratório PDT PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS, na quantidade e tempo que se fizerem necessários. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. DECLARO esta PUBLICADA 

com a inserção no Sistema PJE. DISPENSADO o registro, nos termos do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIMEM-SE. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

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

de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 06 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001394-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001394-92.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de JESSICA RAMOS DA 

SILVA, qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial, que veio acompanhada pelos documentos 

constantes no id. 12335649. Determinou-se a emenda da exordial a fim de 

que o autor comprovasse a mora da requerida, id. 12522932. Em 

cumprimento a determinação acima, o autor manifestou-se em id. 

12820961, sustentando a constituição da mora da devedora através do 

protesto. Na oportunidade, encartou aos autos os documentos de id. 

12820979 e ss. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Sobre o assunto, o Código de 

Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 
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que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...). Consoante exposto acima, 

determinado ao autor a emenda da inicial (id. 12522932), o mesmo 

manifestou em id. 12820961 asseverando a constituição da mora da 

devedora através do protesto, haja vista que a tentativa de intimação 

pessoal restou frustrada. Entrementes, consoante já mencionado na 

decisão de id. 12522932, entendo que não restou devidamente 

demonstrada a mora da parte devedora, eis que a notificação extrajudicial 

encaminhada via Correios não foi entregue pelo motivo ‘ausente’, razão 

pela qual realizou o protesto. No caso concreto, faz necessário consignar 

que o autor não comprovou satisfatoriamente a mora do requerido, pois 

em que pese a juntada do protesto do débito (id. 12820979), verifico que 

não consta o meio pelo qual foi promovida a intimação do devedor, 

estando o campo referente a tal informação em branco. Ademais, caso a 

intimação tenha sido por edital, esta não serve para a finalidade 

objetivada, eis que o autor não comprovou que foram esgotadas as 

tentativas de intimação pessoal da parte devedora/ré. Nesse sentido, 

segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO 

TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS 

VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO 

VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É 

assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a 

comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, 

desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização 

do devedor. 2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver 

comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, 

não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham 

sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. 

Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o 

reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 

7 da Súmula deste Tribunal. (...) (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, 

DJe 01/07/2016). Aliás, esse também é o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso; AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

ENTREGUE POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - 

IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO 

COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - 

APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora 

é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por 

meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula nº 72 STJ: “A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente.”A jurisprudência do STJ considera que a 

intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da 

mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor 

(STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS)Não demonstrado o efetivo recebimento 

da notificação extrajudicial pelo motivo “endereço insuficiente”, ante a falta 

de indicação por parte do credor acerca do endereço completo do 

devedor, não resta comprovada a mora, necessária à busca e apreensão 

do bem.Em razão do efeito translativo e considerada a ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, é o caso de extinguir a ação de busca e apreensão, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e §3º, do CPC. 

(GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018) Apenas a título de 

esclarecimento, anoto que o indeferimento da petição inicial e, posterior 

extinção do processo sem resolução do mérito, não está condicionado à 

intimação pessoal da parte autora, eis que o Estatuto Processual Civil não 

traz insculpido em seu bojo mencionada previsão. Ante o exposto e tudo 

mais que dos autos consta INDEFIRO a petição inicial, e 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. CUSTAS, se houver, 

pelo autor. HONORÁRIOS advocatícios indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA 

EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Sorriso/MT, 07 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005904-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ERNO SCHAFFER (REQUERIDO)

 

1005904-85.2017.8.11.0040 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, 9 de agosto de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003643-16.2018.8.11.0040

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:

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (RÉU)

JULIANO MURARO (RÉU)

 

1003643-16.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 9 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004216-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. MAIOLINO HERNANDES EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE LOCATELLI OAB - MT0017381A (ADVOGADO)

SAMUEL DE CAMPOS PONTES OAB - MT12.614-B (ADVOGADO)

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIND. TRAB IND. MET. MEC. MAT. ELET. CUIABA E REGIAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT0004574A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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Autos n. 1004216-88.2017.8.11.0040. Vistos etc. Considerando que os 

embargos à execução (1002749-40.2018) foram recebidos sem efeito 

suspensivo, PROSSIGA no cumprimento da determinação exarada em id. 

11744141, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 08 

de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003246-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003246-88.2017.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente à busca 

de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda conforme 

Ordem de Serviço n. 01/2016. Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário 

a citação do executado. Em caso negativo, INTIME-SE a parte exequente 

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

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

09 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002889-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUI HEEMANN JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002889-11.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante a manifestação de 

id. 13262587, PROSSIGA no cumprimento da determinação exarada em id. 

12796932. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 09 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006793-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO)

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PASSAGLIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006793-39.2017.8.11.0040. Vistos etc. Através do petitório de 

id. 13306818, a parte autora pugna pela citação por hora certa do 

executado. Sem delongas, convém destacar que 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 de id. 

12500743, entendo que não restou demonstrada a suspeita de ocultação 

do demandado, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de citação por hora 

certa. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário a citação do executado e 

demais atos. Às providências. Sorriso/MT, 09 de Agosto de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001222-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RECAPADORA SORRISO LTDA - EPP (REQUERENTE)

ELOISA BEDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM DE MATOS BORGES OAB - MT0013462S (ADVOGADO)

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001222-53.2018.8.11.0040. Vistos etc. CUMPRA-SE. conforme 

determinado em id. 12248783. Às providências. Sorriso/MT., 09 de Agosto 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002081-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE DAMARIS PORTELA DE ARAGAO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002081-06.2017.8.11.0040. Vistos etc. INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, declinar nos autos o atual endereço do 

requerido. Após, deverá a Secretaria da Vara proceder a redesignação 

da sessão de mediação, bem como expedir o necessário a citação e 

intimação das partes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 09 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005432-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T A TELLINE - ME (EXECUTADO)

VINICIUS RISSATO CHANES (EXECUTADO)

TAMARA ARIANA TELLINE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005432-84.2017.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente à busca 

de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda conforme 

Ordem de Serviço n. 01/2016. Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário 

a citação das executadas. Em caso negativo, INTIME-SE a parte exequente 

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

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

09 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003133-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALIMENTOS MASSON LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ALESSANDRO FRANCISCO DE CARVALHO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003133-37.2017.8.11.0040. Vistos etc. Relativamente à busca 

de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda conforme 

Ordem de Serviço n. 01/2016. Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário 

a citação da parte requerida. Em caso negativo, INTIME-SE a parte autora 

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

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

09 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 53503 Nr: 3827-04.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON PIRES MARTINS, ALINE APARECIDA 

ARENA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284/A

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Executada.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106036 Nr: 9115-88.2013.811.0040

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ERENICE CÂNDIDA DE MORAES BOLANDIM, ROBSON ANTONIO 

DE MORAES BOLANDIM, HÍDIA DE MORAIS BOLANDIM, REGINALDO DE 

MORAES BOLANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BOLANDIM - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148117 Nr: 3097-46.2016.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONTIJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTO JOSÉ BEDIN, DORNELY CARLOS BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR RIBEIRO - 

OAB:3.562-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, LUIS FELIPE LAMMEL - OAB:7133, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Vistos etc. Haja vista a ausência das partes, bem como das testemunhas 

arroladas, devolva-se a presente missiva ao Juízo Deprecante com as 

nossas homenagens e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56916 Nr: 769-56.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA CRUZ DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ELDORADO LTDA, EXPRESSO 

JUARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6.173/MT, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6.913-A, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A/MT, 

ROLF TAYS OSORSKI SANTIAGO - OAB:11.406/MT

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Executada.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 18086 Nr: 2249-16.2003.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVCERDIEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO 

RODRIGUES - OAB:4591-B/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta Precatória 

de CITAÇÃO, devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 15751 Nr: 2882-61.2002.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS PRODUTOS 

NATURAIS ARÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IARA SILVA CASOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:/ MT 3329, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PEDROSO BRUM - 

OAB:4060/RS

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 61577 Nr: 4870-39.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICA DOS SANTOS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIMAR ANTONIO BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B, THIAGO 

DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍVIA NAJARA FORNARI 

CENCI - OAB: 8.911/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem-se acerca da cetidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96575 Nr: 8538-47.2012.811.0040

 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: PARK SHOPPING SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELITO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS CEZAR - 

OAB:32.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 Certifico e dou fé que não houve manifestação das Partes.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1822 Nr: 467-18.1996.811.0040

 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): A J DOS REIS E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100666 Nr: 3449-09.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DE ROSSI, JUVENIA GOMES 

MARQUESAN DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Executada.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de hora, INTIMAR o 

exequente a comprovar o registro da penhora na matrícula (art. 844, do 

CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 21495 Nr: 1740-51.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR OSSOCHI, ADELAR COMIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA EQUIPAMENTO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079-B/MT, TARCÍSIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Executada.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39847 Nr: 2696-62.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL SLAVIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA FILIPETTO 

BOUCHARDET - OAB:7248/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO LUIS WECKERLIM 

FERNANDES - OAB:17.964-PR, JARBAS CASTILHOS DA SILVA - 

OAB:64833, PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - OAB:PR/58676, 

SERGIO HENRIQUE GOMES - OAB:35245

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59353 Nr: 2651-53.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR POSSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Executada.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 656 Nr: 274-32.1998.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS MUSTAFÁ 

LTDA., DAMIÃO ZULIM, JUVENIL LOPES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82725 Nr: 1647-44.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM&CL, AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 176812 Nr: 7094-03.2017.811.0040

 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: ADELINO MARCOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO EGLAIR POSSAMAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:23.368/B, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ESTEVES STELLATO 

- OAB:10825

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

AUTORA/EMBARGADA para manifestar-se acerca dos embargos de 

declaração com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84943 Nr: 4236-09.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCEC, EHEC, MARA CRISTINA ESTEVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOREIRA COSTA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - 

OAB:18356/E, SAMARA FULBER - OAB:18345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120134 Nr: 9577-11.2014.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS DA 

AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - 

OAB:275477, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B, OTTO 

WILLY GUBEL JUNIOR - OAB:172.947/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13.373/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Administrador 

Judicial, manifestar-se nos presentes no prazo de 10 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006097-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DO NASCIMENTO LUNA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEX DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1006097-03.2017.8.11.0040. Vistos etc. Diante da inércia do 

executado, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD. 

Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos. Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para 

se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, 

DEFIRO a inserção do nome/CPF do executado junto aos órgãos de 

negativação, devendo a Secretaria da Vara proceder através do Sistema 

SERASAJUD. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002749-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIND. TRAB IND. MET. MEC. MAT. ELET. CUIABA E REGIAO 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT0004574A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. MAIOLINO HERNANDES EIRELI - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002749-40.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO os embargos à 

execução na forma colocada em Juízo, porém, SEM EFEITO SUSPENSIVO, 

nos termos do art. 919, do CPC. DIGA o embargado no prazo de 15 

(quinze) dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 08 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001502-24.2018.8.11.0040

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:

ABEL CRIVELARO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001502-24.2018.8.11.0040. Vistos etc. Determinada a emenda 

da exordial para fins de comprovação da mora (id. 12736405), o autor 

manifestou-se em id. 13369410 alegando a impossibilidade de entrega da 

notificação extrajudicial em razão da ausência mudança de endereço da 

parte requerida, pugnando pelo deferimento da liminar pleiteada na exordial 

e/ou suspensão do feito para juntada aos autos do protesto. Pois bem. 

Consoante já consignado na decisão proferida em id. 12736405, em se 

tratando de ação de busca e apreensão imprescindível que a inicial venha 

acompanhada da prova de constituição em mora do devedor que, segundo 

a jurisprudência, pode se dar mediante protesto ou recebimento de 

notificação via AR. Assim, frustrada a tentativa de notificação pessoal, 

apregoa-se a possibilidade de que a intimação ocorra por edital. Nesse 

sentido, oportuno o julgado abaixo: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO LEI Nº 

911/69 - COMPROVAÇÃO DA MORA E DO INADIMPLEMENTO - 

COMPROVADA A TENTATIVA FRUSTRADA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NO 

ENDEREÇO DO CONTRATO - PROTESTO POR EDITAL - REQUISITOS 

PRESENTES PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se o credor fiduciário, ao ajuizar a 

Ação de Busca e Apreensão, demonstra a existência do vínculo 

contratual e comprova a mora, através do protesto por edital válido, haja 

vista que restou demonstrada a tentativa frustrada de intimação pessoal 

do devedor no endereço do contrato, é de se conceder a liminar de busca 

e apreensão. (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) 

Desta feita, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) 
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dias a fim de que o autor junte aos autos o protesto, sob pena de extinção 

do feito. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 08 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005660-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI FERNANDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID JUNIOR LINS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005660-59.2017.8.11.0040 Vistos etc. DEFIRO o requerimento 

de id. 13259973. EXPEÇA-SE o necessário a citação do executado, 

observando-se o endereço declinado no petitório supramencionado. Às 

providências. Sorriso/MT, 09 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000949-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARGILL AGRICOLA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUÁRIA SUL AMERICANA LTDA (EXECUTADO)

EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000949-45.2016.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

execução para entrega de coisa incerta ajuizada por CARGILL AGRÍCOLA 

S/A em face de AGROPECUÁRIA SUL AMERICANA LTDA, qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos descritos na exordial que veio 

acompanhada dos documentos de id. 1549806 e ss. Entre um ato e outro 

e, ante o decurso de prazo para pagamento voluntário, bem como diante 

da certidão negativa de busca e apreensão do produto, a exequente 

requereu a conversão da execução para entrega de coisa em execução 

por quantia certa (id. 13270558). Na oportunidade, encartou aos autos os 

documentos de id. 13270563 e ss. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO. Considerando que o produto não foi 

encontrado, consoante se infere pela certidão encartada em id. 12645275, 

p. 19, DEFIRO o pedido requerido, nos termos do artigo 809 do Código de 

Processo Civil, CONVERTENDO a execução para entrega de coisa em 

execução por quantia certa. Cumpre destacar, por oportuno, que a 

jurisprudência admite referida conversão, senão vejamos: PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E 

VENDA. ENTREGA FUTURA DE SOJA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. 

PROCEDIMENTO EQUIVOCADO. TÍTULO EXECUTIVO PARA ENTREGA DE 

COISA INCERTA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DO FEITO. 

INADMISSIBILIDADE. REQUSITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO. EXEGESE DO ART. 629 DO CPC. PRINCÍPIO DA 

SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 

MANUTENÇÃO DA VERBA ARBITRADA. 1. Execução para entrega de 

coisa incerta. Conversão. Na execução para entrega de coisa certa ou 

incerta, o fim específico é a restituição do bem que se encontra no 

patrimônio do devedor (ou de terceiro). Somente após deixar o devedor de 

promover a restituição ou depositar a coisa, objeto do contrato, admite-se 

a conversão para execução por quantia certa. A execução para entrega 

de coisa incerta, por ter procedimento próprio, não admite transformação, 

já de início, para a execução por quantia certa, a não ser no momento 

processual do art. 627 do CPC, após frustrado o procedimento 

estabelecido nos arts. 629 à 631 do CPC. 2. Honorários advocatícios. A 

verba honorária deve traduzir-se num valor que não fira a chamada 'lógica 

do razoável', pois em nome da equidade não se pode baratear a 

sucumbência, nem elevá-la a patamares excessivos. 3. Princípio da 

sucumbência. A sucumbência deve ser sopesada tanto pelo aspecto 

quantitativo quanto pelo jurídico, em que cada parte decai de suas 

pretensões e resistências, respectivamente impostas. Recurso de 

apelação desprovido. (TJ-PR 9068773 PR 906877-3 (Acórdão), Relator: 

Jurandyr Souza Junior, Data de Julgamento: 18/07/2012, 15ª Câmara Cível) 

Entretanto, relativamente a estimativa do valor da coisa perseguida para 

os fins do artigo 809, §1º, do CPC, verifica-se que a exequente 

apresentou cotação mercadológica em id. 13270568, p. 1, contudo, a 

mesma é datada do dia 23/07/2015, ao passo que a data do vencimento da 

obrigação é dia 20/02/2016. No ponto, convém destacar que, em se 

tratando de conversão da execução para entrega de coisa em execução 

por quantia certa a substituição da coisa deve dar-se pelo seu equivalente 

em dinheiro, impondo-se, por isso, seja adotada a cotação de mercado do 

produto soja do dia do vencimento da obrigação, qual seja, 20/02/2016. 

Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – INADIMPLEMENTO 

– DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA – INCIDÊNCIA DE 

JUROS MORATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO NÃO OCORRER A 

CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR - COTAÇÃO DA SACA DE 

SOJA QUE DEVE SER FEITA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O DIA DO 

VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MINORADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se da 

entrega de sacas de soja, nada há o que se falar em aplicação dos juros 

de mora sobre o produto, antes da sua conversão em espécie. “Na 

conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia 

certa a substituição da coisa deve dar-se pelo seu equivalente em 

dinheiro, impondo-se, por isso, seja adotada a cotação de mercado do 

produto soja do dia do vencimento da obrigação.” (Ap 150602/2012, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

24/09/2013, Publicado no DJE 01/10/2013)Necessária a minoração dos 

honorários advocatícios quando estes foram fixados em desobediência 

aos preceitos do art. 85, §3º, do novo CPC. (Ap 171715/2015, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA EM 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CRITÉRIO DE CÁLCULO. COTAÇÃO DA 

SACA NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REFORMA DO 

DECISUM RECORRIDO. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte, 

para fins de conversão da execução de entrega de coisa certa em 

execução por quantia incerta, deve ser considerada a cotação da saca na 

data do vencimento da obrigação. [...] (TJ/RS – 20ª CCível – RAI nº 

70065978785 – Relator: Dilso Domingos Pereira – j. em 07/08/2015). 

Ademais, pertinente neste momento processual à análise da questão 

relativa à multa prevista no artigo 806, §1º, do CPC, que dispõe o seguinte: 

Art. 806. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de 

título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 (quinze) dias, 

satisfazer a obrigação. §1º. Ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar 

multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo 

valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. No 

caso dos autos, ao despachar a petição inicial, fixou-se a multa diária de 

R$ 100,00 (cem reais), sem, no entanto, fixar limite para sua incidência (id. 

1552348). Analisando os autos em tela, verifica-se que a presente 

execução tramita desde o ano de 2016, sem que a credora tenha logrado 

êxito na apreensão do produto objeto da inicial executiva, não tendo os 

executados promovido o depósito dos produtos. Nessa esteira, tenho que, 

as astreintes foram fixadas dentro dos parâmetros de razoabilidade e 

proporcionalidade exigidos. Cumpre, no entanto, a fim de evitar 

enriquecimento ilícito, limitá-la. Consoante já mencionado anteriormente, a 

exigência da multa fica adstrita aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, no sentido de que se deve adequá-la ou torná-la 

compatível com a obrigação. Nesse sentido é, inclusive, o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM VALORELEVADO. 

REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO VALOR DA 

OBRIGAÇÃOPRINCIPAL. SÚMULA 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DEVIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS EM SEDE 

DE AGRAVO REGIMENTAL.IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA. 1. "É possível a redução das astreintes fixadas fora dos 

parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixada a sua limitação ao 

valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem 
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causa" (REsp 947.466/PR, DJ de 13.10.2009). Incidência da súmula83 do 

Superior Tribunal de Justiça. 2. A alegação, já em sede de agravo 

regimental, de violação aos arts. 475-E e 609 do Código de Processo Civil 

consubstancia providência vedada pela preclusão consumativa, uma vez 

que a faculdade processual de recorrer já foi exercida, com todas as 

suas implicações, quando da interposição do especial. 3. Agravo 

regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 541105 PR 2003/0074184-0, 

Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 

04/02/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2010) 

Portanto, embora proporcional e razoável o valor da multa diária por 

descumprimento fixada inicialmente, isto é, R$ 100,00 (cem reais) ao dia, 

LIMITO a mesma a 10% do valor do débito, de modo a evitar 

enriquecimento ilícito e atender aos parâmetros defendidos pela 

jurisprudência majoritária. Desta feita, INTIME-SE o credor para apresentar 

novo demonstrativo de cálculo na forma acima mencionada, no prazo de 

15 (quinze) dias. Assim, apresentado novo demonstrativo de cálculo nos 

termos encimados, CITEM-SE os executados, para, querendo, efetuarem o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias, com direito à redução de 

metade da verba honorária (art. 827, §1º, CPC). Não satisfeita a obrigação 

no prazo acima, façam os autos CONCLUSOS para análise do pedido de 

penhora online. DEFIRO os benefícios do § 2º do art. 212 do CPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

09 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002946-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (AUTOR)

AGROPECUARIA SUL AMERICANA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARGILL AGRICOLA S A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002946-63.2016.8.11.0040. Vistos etc. Ante a certidão 

encartada em id. 13900407, REDESIGNO a solenidade para o dia 22 de 

Outubro de 2018, às 08h00min, a ser realizada pelo CEJUSC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 09 de Agosto de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004190-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA SILVA GALVAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS DA SILVA GALVÃO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004190-90.2017.8.11.0040. Vistos etc. Previamente, 

DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda a busca de endereço da 

demandada junto aos órgãos conveniados, conforme Ordem de Serviço n. 

01/2016. Restando frutífera, EXPEÇA-SE mandado de citação do 

executado. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto 

no art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil, CITE-SE o requerido por 

edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no art. 257 

do mesmo diploma e fazendo constar as advertências de praxe. 

Transcorrido o prazo sem resposta, nos termos do art. 9°, inciso II, do 

CPC, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA para defender os 

interesses do executado, que deverá ser intimada desta nomeação, bem 

como para se manifestar em tal condição, no prazo legal. Após, 

manifeste-se a autora, requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Oportunamente, CONCLUSOS. Às providências. Sorriso/MT, 09 de 

Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002264-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA & ZUNIGA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 

INDSH (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002264-40.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. Compulsando os autos, verifica-se que a ação 

monitória proposta é pertinente, na medida em que a obrigação que a parte 

autora visa seja cumprida é adequada ao procedimento especial 

respectivo, além do que, a petição inicial encontra-se devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo. Sendo assim, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, para que a parte requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor inscrito na inicial ou 

então ofereça embargos, nos termos que prescrevem os artigos 700 e 

702 do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE no mandado que, caso a 

parte requerida efetue o pagamento, ficará isenta de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”, fixados, 

entretanto, estes, para o caso de não cumprimento, no valor de 5% sobre 

o valor da causa. Conste ainda que, não sendo a obrigação cumprida ou 

não havendo oposição de embargos, CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o 

título executivo judicial, conforme art. 701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 09 de Agosto de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005005-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005005-87.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por ANTONIO DOMINGOS DA SILVA em face de 

BRADESCO SEGUROS, pretendendo o recebimento de indenização 

relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico. A inicial veio acompanhada dos documentos de id. 

10055354 e ss. Despacho inicial, id. 10171184. A contestação se acha 

encartada em id. 12529833. Na ocasião, a requerida arguiu 

preliminarmente a alteração do polo passivo, bem como a ausência de 

interesse de agir em razão da falta do pedido administrativo. Suscitou 

ainda, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, eis que a parte autora juntou comprovante 

de residência em nome de terceiro No mérito, pugnou pela improcedência 

da demanda. O autor deixou de apresentar impugnação à contestação, id. 

13261725. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De início, passo a análise das preliminares 

arguidas. Relativamente ao pleito de alteração do polo passivo, em que 

pese os argumentos da parte demandada, entendo que razão não lhe 

assiste, pois a Lei n. 6.194/1974, em seu artigo 7º, estabelece que a vítima 

pode escolher a seguradora a ser demandada. Nesse sentido, colaciono a 

seguinte jurisprudência: RECURSOS DE APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANTE DECORRENTE DE 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

COMO LITISCONSORTE PASSIVA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. NEXO 

CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO QUANTO PEDIDO 

EXPRESSAMENTE PELA PARTE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A MENOR. MAJORAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS PROVIDOS EM PARTE. (Apelação 

Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
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Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por 

tal razão, INDEFIRO o pedido em tela. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

Sustenta a parte demandada a falta de interesse de agir em razão da 

ausência de requerimento administrativo. Em que pese tal alegação, 

entendo que a preliminar em tela não merece acolhida, haja vista que não 

obstante esta magistrada já tenha declarado posicionamento em sentido 

contrário em outras demandas, frente ao entendimento mais recente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido que diante da 

apresentação de contestação pela parte demandada, desnecessário o 

prévio requerimento administrativo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –– 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURADO – 

ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR - INDENIZAÇÃO – DEVIDA - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - 

APLICAÇÃO DO ART. 3º/Lei 6.194/74/MP 451/08 - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A apresentação de contestação de mérito, 

caracteriza o interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). O seguro DPVAT possui a 

natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho 

eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os 

beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo 

infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e 

agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, 

independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano 

(STJ REsp 1544353/SP). Tratando-se de invalidez permanente parcial 

incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre 

redução proporcional, Art. 3º - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. 

(Ap 8439/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 

09/04/2018) Nestes termos, REJEITO a preliminar suscitada. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO PROCESSUAL A requerida alega ainda, ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, em razão do comprovante de residência juntado aos autos 

estar em nome de terceiro, impossibilitando a averiguação acerca da 

competência do foro. Quanto ao documento em questão, verifico que o 

comprovante juntando em id. 10055354, p. 5 encontra-se perfeitamente 

legível, sendo o endereço do autor situado na Comarca de Sorriso. 

Ademais, o comprovante de endereço em nome da parte interessada não 

constitui documento indispensável a propositura da demanda, portanto, 

razão não assiste a requerida nesse sentido, pelo que tal preliminar 

também resta REJEITADA. Ademais, não havendo outras questões a 

serem apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes pontos 

controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há invalidez 

permanente; III) se há nexo causal entre o acidente automobilístico e a 

invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é total ou parcial; V) 

se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no 

anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a realização da 

prova pericial, conforme requerido pela demandada. Desta feita, NOMEIO 

como perito do Juízo a Dra. ELIANA KAWAGUTI, devendo a mesma ser 

intimada para designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários periciais. CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia 

devem ser suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente 

é beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, oportuno destacar 

que a prova fora requerida pela parte demandada, a qual dispõe de meios 

para custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno o disposto no 

art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. No mais, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum 

de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos 

imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como 

quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 

Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

09 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000856-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR TIRLONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMO CITADELLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GREGORI MADALOZZO OAB - MT15842-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000856-82.2016.8.11.0040. Vistos etc. De início, PROCEDAM-SE 

as alterações necessárias relativamente a classe processual, passando a 

contar que se trata de cumprimento de sentença. No mais, INTIME-SE a 

parte executada para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o 

pagamento do valor indicado em id. 11392851, sob pena de incidência de 

multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC. Se decorrido o 

prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

NCPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido de penhora 

online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 09 de 

Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006557-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO DA CONCEICAO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (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):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006557-87.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por ADALBERTO DA CONCEIÇÃO PEREIRA em face de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

pretendendo o recebimento de indenização relativa ao Seguro Obrigatório 

de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico. Despacho 

inicial, id. 11286456. A contestação se acha encartada em id. 12804122. 

Na ocasião, a requerida arguiu preliminarmente a ausência de interesse de 

agir em razão da falta de finalização do pedido administrativo. No mérito, 

pugnou pela improcedência da demanda. Impugnação à contestação, id. 

13239387. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De início, passo a análise da preliminar arguida. 

Sustenta a parte demandada a falta de interesse de agir em razão da 

ausência de finalização do requerimento administrativo. Em que pese tal 

alegação, entendo que a preliminar em tela não merece acolhida, haja vista 

que não obstante esta magistrada já tenha declarado posicionamento em 

sentido contrário em outras demandas, frente ao entendimento mais 

recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido que 

diante da apresentação de contestação pela parte demandada, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO 
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ADMINISTRATIVO –– CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – PRETENSÃO 

RESISTIDA – CONFIGURADO – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR - 

INDENIZAÇÃO – DEVIDA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO DO ART. 3º/Lei 6.194/74/MP 

451/08 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A apresentação 

de contestação de mérito, caracteriza o interesse de agir pela resistência 

à pretensão (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). O seguro DPVAT 

possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de 

cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar 

os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo 

infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e 

agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, 

independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano 

(STJ REsp 1544353/SP). Tratando-se de invalidez permanente parcial 

incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre 

redução proporcional, Art. 3º - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. 

(Ap 8439/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 

09/04/2018) Nestes termos, REJEITO a preliminar suscitada. Ademais, não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a ser 

expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os 

seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; 

II) se há invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a 

realização da prova pericial, conforme requerido pela demandada. Desta 

feita, NOMEIO como perito do Juízo a Dra. ELIANA KAWAGUTI, devendo a 

mesma ser intimada para designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 

(mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO que os custos com a 

mencionada perícia devem ser suportados pela demandada, haja vista que 

a parte requerente é beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, 

oportuno destacar que a prova fora requerida pela parte demandada, a 

qual dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. No ponto, 

oportuno o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. 

Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às 

partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título. Desta feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito 

dos honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. No 

mais, INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo 

comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos 

imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como 

quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 

Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

09 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001722-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SPEROTTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLISSON PINHEIRO MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001722-22.2018.8.11.0040. Vistos etc. Através do petitório de 

id. 13220423, a exequente promoveu o aditamento da inicial para retificar 

os meses as pensões a serem executadas na presente demanda. Pois 

bem. Dispõe o artigo 329, I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 

329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa 

de pedir, independentemente de consentimento do réu; (...) Nesta medida, 

sem delongas despiciendas, considerando que ainda não ocorreu a 

citação do executado, DEFIRO o aditamento a inicial e DETERMINO o 

cumprimento da decisão proferida em id. 12846040. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 09 de Agosto 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002253-11.2018.8.11.0040

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:

CLAIR REOLON (EXECUTADO)

VALDIR PEDRO DAL BEM (EXECUTADO)

MARIA SALETE BAMPI (EXECUTADO)

FIORINDO LUIZ DAL BEM (EXECUTADO)

SALETE GOBBI REOLON (EXECUTADO)

ADEMIR BAMPI (EXECUTADO)

ANGELO BOTTEGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002253-11.2018.8.11.0040. Vistos etc. A princípio, INTIME-SE a 

parte exequente para que apresente o título executivo extrajudicial à 

Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de 

carimbo, conforme ordem de serviço nº. 02/2016. Em seguida, CITEM-SE 

os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento 

do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe 

penhorados tantos bens quantos forem necessários para garantia do 

principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e 

parágrafos do CPC) ou oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. 

art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE 

o cônjuge dos executados, se casados forem, bem como o terceiro 

garantidor, providenciando o registro da penhora junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 

831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, 

em sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 09 de 

Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004973-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO CUBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004973-82.2017.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante o teor da petição de id. 14485811, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC. CUSTAS, pela parte autora, na forma do art. 

90, do CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos na espécie. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. 

Sorriso/MT, 08 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000625-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA DE ARAUJO CHAVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DE SOUSA COSTA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 
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INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000625-84.2018.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante o teor da petição de id. 13096582, com o qual aquiesceu o Parquet 

(id. 13361837), HOMOLOGO a desistência manifestada pela parte autora 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC. 

SEM CUSTAS, eis que a parte autora é beneficiária da AJG. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS indevidos na espécie. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. Sorriso/MT, 08 de 

Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006052-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA BASSANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE BOTTEGA OAB - MT15397/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FATIMA DA SILVA (EXECUTADO)

VILSON JOSE SCHNEIDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006052-96.2017.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes (id. 13419510), cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença homologatória. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. CUSTAS pelos executados, na 

forma do disposto no art. 90 do CPC. No ponto, INDEFIRO o pedido de AJG, 

ante a ausência de elementos que evidenciem a hipossuficiência dos 

mesmos. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma pactuada pelas partes. 

P.R.I.C. Uma vez certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, EXPEÇAM-SE os 

ofícios pertinentes. Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 09 de Agosto 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003610-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA SOARES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003610-94.2016.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante o teor da petição de id. 13821073, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC. CUSTAS, pela parte autora, na forma do art. 

90, do CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos na espécie. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. 

Sorriso/MT, 08 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003218-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OREGON FARMACEUTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR ALVES SCHWARZ OAB - RJ176203 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 

INDSH (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça para expedir o mandado de citação, retirando-se a respectiva guia 

de pagamento no site do Tribunal de Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se 

posteriormente o comprovante de depósito nos autos. Sorriso, 09/08/2018. 

Michelle Toscano de Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003336-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES CARLOS GRAEFF (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1003336-96.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO] Certifico e dou fé que 

a Contestação apresentada é tempestiva, por isso impulsiono os 

presentes autos para proceder a intimação da parte autora para, 

querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 9 de agosto 

de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 

641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: 3545-8400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004184-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MOURA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCS SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, 

por isso impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte 

autora para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 9 

de agosto de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - Analista 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: 

3545-8400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004463-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, 

por isso impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte 

autora para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 9 

de agosto de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - Analista 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: 
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3545-8400

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003315-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROIMAIUBER DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para, intimar a parte requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais, no valor de R$ 272,74, sob pena de ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Sorriso, 09/08/2018. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002634-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, 

por isso impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte 

autora para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 9 

de agosto de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - Analista 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: 

3545-8400

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004854-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON DOS SANTOS CASARINI (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, 

por isso impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte 

autora para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 9 

de agosto de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - Analista 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: 

3545-8400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002621-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE DE SOUSA CANELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, 

por isso impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte 

autora para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 9 

de agosto de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - Analista 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: 

3545-8400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003626-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI MELQUIADES PEIXOTO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, por isso 

impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora 

para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 9 de 

agosto de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006127-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DE PAULA (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)

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, por isso 

impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora 

para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 9 de 

agosto de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005408-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VEDOVATTO (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)

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, por isso 

impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora 

para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 9 de 

agosto de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005560-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERNANDES DA SILVA (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)

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, por isso 

impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora 

para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 9 de 

agosto de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - Analista 
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Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000181-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SERRAGLIO (AUTOR)

SERRAGLIO TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVES VEDANA OAB - MT0011221A-B (ADVOGADO)

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BONINI E BORGES LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT0011087A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, por isso 

impulsiono os presentes autos para proceder a(s) intimação(ções) da(s) 

parte(s) autora(s) para, querendo, apresente(m) impugnação à 

Contestação. SORRISO, 9 de agosto de 2018 MICHELLE TOSCANO DE 

BRITO MARQUES - Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002675-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEA DA SILVA FEITOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, por isso 

impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora 

para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 9 de 

agosto de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004595-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN COUTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, por isso 

impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora 

para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 9 de 

agosto de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004594-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MUNCIO COMPANHONE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, por isso 

impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora 

para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 9 de 

agosto de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004693-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO SENA VERAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, por isso 

impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora 

para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 9 de 

agosto de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004518-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIRLEI VIEIRA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, por isso 

impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora 

para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 9 de 

agosto de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004488-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIDE JOSE MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, por isso 

impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora 

para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 9 de 

agosto de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004861-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELTON DO NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada é tempestiva, por isso 

impulsiono os presentes autos para proceder a intimação da parte autora 

para, querendo, apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 9 de 

agosto de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - Analista 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 35598 Nr: 4727-89.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA EIRELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO RIBEIRO GRAÇA PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que seja expedido mandado de busca e apreensão 

conforme determinação judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 97211 Nr: 9222-69.2012.811.0040
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 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: EDNA BATISTA MARCELINO AUGUSTO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO AUGUSTO DE BRITO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a Inventariante, por seu 

procurador via DJE, para se manifestar indicando a qualificação completa 

dos herdeiros, com endereço atualizado, para o cumprimento da 

determinação judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 1794 Nr: 821-43.1996.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY BIESEK PIOVESAN, BERNARDETE GARCIA 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO BIESEK - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT, 

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 821-43.1996.811.0040

Código n°: 1794

Vistos etc.

Certifique-se se a Fazenda Pública Municipal foi intimada do auto de 

avaliação às fls. 282/283, bem como o decurso do prazo da inventariante 

para impugna-lo.

No caso de não intimada, expeça-se o necessário para a intimação.

Na hipótese de decurso do prazo ou concordância da Fazenda Municipal, 

prossiga-se o cumprimento da determinação às fls. 278/278vº, 

intimando-se a inventariante para apresentar as ultimas declarações, 

oportunidade em que deverá apresentar o recolhimento do ITCMD.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 06 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 196809 Nr: 7874-06.2018.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY BIESEK PIOVESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDETE GARCIA FERNANDES, LUIZ 

CARLOS LAMEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO FERNANDO 

VARASCHIN - OAB:70.610/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar de manutenção de posse, 

ressalvando que, por se tratar de bem de herança, a requerente não 

poderá obstar o direito de composse da requerida.Expeça-se mandado de 

manutenção de posse, o qual deve ser cumprido com toda cautela que se 

fizer necessária.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.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002286-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ADRIANO BARROS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA É TEMPESTIVO, 

RAZÃO PELA QUAL PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, VIA DJE, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO 

PRAZO DE QUINZE DIAS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 3323 Nr: 220-08.1994.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GONÇALVES GALEANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WANDERLEI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI - OAB:5442, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o 

resultados das buscas de endereços realizadas junto ao sistema do 

Tribunal de Justiça BacenJUD e SIEL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 3323 Nr: 220-08.1994.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GONÇALVES GALEANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WANDERLEI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI - OAB:5442, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que, e 

em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 09 de novembro de 

2018, às 08:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000523-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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DOMINGOS VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002620-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA FAITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002805-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000215-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DE FATIMA VOLMMERHAUSEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 28/08/2018 às 09h00min, no Consultório localizado na Rua São 

João 2194, sala 1, Bairro Vila Romana, Sorriso-MT, devendo o periciado 

comparecer munido de documentos pessoais, carteira de trabalho e todos 

os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002454-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006491-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ADAO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002515-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BEZERRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002619-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENIR CANDIOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002617-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILVA KOCZINSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006649-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ISMAEL CAVALHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 28/08/2018 às 10h00min, no Consultório localizado na Rua São 

João 2194, sala 1, Bairro Vila Romana, Sorriso-MT, devendo o periciado 

comparecer munido de documentos pessoais, carteira de trabalho e todos 

os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001402-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SATO IKUHARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 
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parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002695-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RIBEIRO VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002780-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002784-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GONZAGA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002851-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE PEREIRA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006449-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 

INDSH (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSENIR TEIXEIRA OAB - SP125253 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006449-58.2017.8.11.0040. 

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

HUMANO - INDSH EMBARGADO: SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE 

ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA Visto/DH Defiro a prova 

pericial pugnada pelo embargante INDSH, ficando cancelada a audiência 

de instrução e julgamento designada neste feito (id. 12376499). Para tanto, 

nomeio o contador ALDO NUSS, endereço: Rua Campo Erê, 387-E, Bairro 

Pioneiro, CEP: 78.455-000, Lucas do Rio Verde/MT, tel: (65)99646-2728 e 

(65)3549-5171, devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, 

no prazo de cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, 

currículo, com comprovação da especialização, contatos profissionais e 

endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais 

(incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, 

intimem-se as partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo 

impugnação, conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se o 

embargante INDSH que pugnou pela prova (art. 95, do NCPC), a recolher o 

valor, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão, devendo o embargante 

apresentar todos os documentos necessários à realização da perícia, sob 

pena de aplicação do disposto no artigo 400, do NCPC. Recolhido o valor 

dos honorários, intime-se o(a) perito(a) a indicar data, hora e local da 

realização, no prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do 

NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, 

§2º, do NCPC, possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os 

atos e diligências pelos assistentes técnicos das partes. Realizada a 

perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os 

requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). Após, conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002846-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA FORNI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 170891 Nr: 3916-46.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:OAB/MT 10.843-A, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - 

OAB:15216/MT, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Visto/DH

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

bem como considerando que este magistrado responde cumulativamente a 

2ª Vara Criminal deste juízo, onde possuem audiências de réu preso em 

conflito com a designada no presente feito, redesigno para o dia 22 de 

outubro de 2018, às 13h30min a audiência anteriormente aprazada.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 126634 Nr: 3393-05.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLEI JOSÉ GRASSELI, ANTONIO AECIO 

LEMES DOURADO, NEREU BRESOLIN, EXATA CONSULTORIA E 

CONTABILIDADE LTDA, FABIA PEREIRA ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

FLAMINIO V.SPECIAN - OAB:4.367, GEIZIANE APARECIDA DE 

ALMEIDA - OAB:22429/O, KARINA KASSYEEN SUZIN - OAB:21722/0, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Visto/DH

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

bem como considerando que este magistrado responde cumulativamente a 

2ª Vara Criminal deste juízo, onde possuem audiências de réu preso em 

conflito com a designada no presente feito, ANTECIPO para o dia 22 de 

outubro de 2018, às 16h a audiência anteriormente aprazada, 

mantendo-se inalterados os demais comandos lançados na fl. 1602.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 60875 Nr: 4166-26.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILBERTO EFFTING - ESPÓLIO, FERNANDO 

OLIVEIRA EFFTING, ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING, PATRICIA 

MENEZES EFFTING, FABIO OLIVEIRA EFFTING, SUZANA OLIVEIRA 

EFFTING, S/C CONTABILIDADE LTDA, SEAIR CRISTINA JORGE, SELMA 

REGINA JORGE, SEONIR ANTONIO JORGE, AGEU NEVES PEREIRA, LUIZ 

RODRIGO DA SILVA BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - 

OAB:23.412, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, NILSON 

JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Visto/DH

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

bem como considerando que este magistrado responde cumulativamente a 

2ª Vara Criminal deste juízo, onde possuem audiências de réu preso em 

conflito com a designada no presente feito, ANTECIPO para o dia 22 de 

outubro de 2018, às 14h30min a audiência anteriormente aprazada, 

mantendo-se inalterados os demais comandos lançados na fl. 4638.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 43255 Nr: 212-40.2008.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IE-E, FOE, EFDOE, PME, FOE, SOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - 

OAB:23.412, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, NILSON 

JACOB FERREIRA - OAB:9845, RODRIGO FELIX CABRAL - OAB:15576

 Visto/DH

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

bem como considerando que este magistrado responde cumulativamente a 

2ª Vara Criminal deste juízo, onde possuem audiências de réu preso em 

conflito com a designada no presente feito, redesigno para o dia 1º de 

outubro de 2018, às 13h30min a audiência anteriormente aprazada.

Solicite-se informações acerca do cumprimento da missiva expedida na fl. 

1907.

Intimem-se, devendo o Ministério Público se manifestar acerca do 

paradeiro das testemunhas IVANIZE DE FÁTIMA CAZZAROTTO (fl. 1928), 

ADEMIR JOSÉ LAUXEN (fl. 1928), EZEQUIEL ALVES RODRIGUES (fl. 

1926), JOEL JOÃO DIAS (fl. 1910) e EDVALDO CARLOS DE SOUZA (fl. 

1926).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 102648 Nr: 5587-46.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOMIR BEDIN, CICERO APARICIO 

ZIMMERMANN ou CICERO APARECIDO ZIMMERMANN, SORRITEL 

TELEFONIA E INFORMATICA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:5300-B, 

JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - 

OAB:8942/MT

 Visto/DH

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

bem como considerando que este magistrado responde cumulativamente a 

2ª Vara Criminal deste juízo, onde possuem audiências de réu preso em 

conflito com a designada no presente feito, redesigno para o dia 08 de 

outubro de 2018, às 15h30min a audiência anteriormente aprazada.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 102817 Nr: 5775-39.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE VIEIRA, GUILHERME GLAUBER 

FERREIRA DOS SANTOS, JOSÉ DANTAS DE SOUZA, ELIOMAR DEITOS, 

VILSON VIEIRA OSSUNA, MAXIEL FREITAS FARIAS, JOÃO PINTO REIS, 

ALEANDRO CARVALHO, PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS, ELIZANDRA 

CARDOSO, ALEX SANDRO VICENTE DA SILVA, FABRICIO MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT, MAGDA 

MIRIAN SCHMIDT - OAB:13070/MT, Marly de Moura Nogueira - 

OAB:MT0017585, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12.948, 

RICARDO JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17.486 OAB/MT, 

RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440, SHARLON WILIAN 

SCHMIDT - OAB:16178/MT

 Visto/DH

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

bem como considerando que este magistrado responde cumulativamente a 

2ª Vara Criminal deste juízo, onde possuem audiências de réu preso em 

conflito com a designada no presente feito, ANTECIPO para o dia 12 de 

novembro de 2018, às 13h30min a audiência anteriormente aprazada, 

mantendo-se inalterados os demais comandos lançados na fl. 1304.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 86751 Nr: 6216-88.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO ORLANDO JACOBSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH
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Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente à fl. 267, homologo-os e determino, após preclusão (art. 

34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o 

caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 108992 Nr: 1428-26.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO ANDRADE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PILATTI - 

OAB:33.611/SC, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da impugnação à 

execução, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 59237 Nr: 2536-32.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALIA FRANCISCA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente à fl. 168, homologo-os e determino, após preclusão (art. 

34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o 

caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 99883 Nr: 2568-32.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS SOARES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 165-166, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 41910 Nr: 4727-55.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ ALFREDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da impugnação à 

execução, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 108828 Nr: 1294-96.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO STUMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, LUCAS COLDEBELLA - OAB:21969/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 124-125, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 121571 Nr: 302-04.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR CIRINEU GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, LUCAS COLDEBELLA - OAB:21969/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 130, homologo-os e determino, após preclusão (art. 

34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o 

caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 105247 Nr: 8320-82.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARMO COSTA E SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 160-164, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 90262 Nr: 1866-23.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:13076, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A, JOSÉ CARLOS 
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MOURA - OAB:16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 215-216, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 44348 Nr: 1361-71.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI BERNARDETE RITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 222-223, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 94412 Nr: 6149-89.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI MARIA PASQUALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 149-152, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 51875 Nr: 2283-78.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 149-151, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 53739 Nr: 4072-15.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ UTILITÁRIOS DOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos etc.

Considerando que o exequente concordou com os cálculos apresentados 

pelo executado às fls. 252-v, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

No mais, condeno o exequente ao pagamento de honorários de 

sucumbência ao procurador do executado, os quais fixo em R$200,00, 

nos termos do § 8º do art. 85, do NCPC, eis que, nos termos do §7º do 

mesmo diploma legal, somente não serão devidos honorários no 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando a mesma não 

tenha sido impugnada.

Efetuado o pagamento, expeça-se o competente alvará ao titular do direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 80085 Nr: 5429-93.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR SOARES DA SILVA, LETICIA ALVARENGA DA 

CRUZ, LUCAS DA CRUZ SILVA, OSDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 256-260, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 130648 Nr: 5665-69.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDE NOELY WINTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

100-105, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Honorários foram pagos, conforme fl. 102.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 168385 Nr: 2394-81.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFN-INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, 

CANDIDO CARNEIRO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GRALHA SILVA - 

OAB:36474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Especifiquem as partes as eventuais provas que pretendam produzir, 

JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, sob pena 

de preclusão e julgamento antecipado da lide.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 142105 Nr: 11700-45.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSA CASAMALI ZUCHELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Ante a notícia de parcelamento (fls. 33-34), mantenham-se os autos 

suspensos pelo prazo requerido.

Após o transcurso do prazo acima, intime-se a parte exequente mediante 

vista e entrega dos autos, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo acima, sem manifestação das partes, determino o 

arquivamento dos autos, os quais poderão ser desarquivados a qualquer 

tempo, nos termos do §§2º e 3º do art. 40 da LEF.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 16596 Nr: 685-02.2003.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIMEDALC - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SODRÉ DANTAS - 

OAB:7132/MT, MAURO CÉSAR LARA DE BARROS - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILEUSE DA SILVA PORTO - 

OAB:11173/MT

 Visto/DH

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por 01 ano a contar da data do 

protocolo do requerimento, nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, que 

dispõe, in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

Após o transcurso do prazo acima, intime-se a parte exequente mediante 

vista e entrega dos autos, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo acima, sem manifestação das partes, determino o 

arquivamento dos autos, os quais poderão ser desarquivados a qualquer 

tempo, nos termos do §§2º e 3º do art. 40 da LEF.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 96043 Nr: 7970-31.2012.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DEUZA HOBOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc/BG.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado pela 

Fazenda Pública às fls. 49-50, julgo e declaro extinto o presente processo 

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

Custas, pela executada.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 42062 Nr: 4848-83.2007.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DE FÁTIMA FELISBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELESTE BRAZ DE 

ALBUQUERQUE - OAB:4.504-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado pela 

Fazenda Pública às fls. 64-65, julgo e declaro extinto o presente processo 

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

Custas, pela executada.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 120873 Nr: 9853-42.2014.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA LIFANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - 

OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - OAB:12979/MT, FLAVIO 

HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 Vistos etc/BG.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado pela 

Fazenda Pública às fls. 36-37, julgo e declaro extinto o presente processo 

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

Custas, pela executada.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 59097 Nr: 2396-95.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA NUNES DOS SANTOS DONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884, 

JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE - OAB:5123-A, LUCIANA DONATO 

REGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc/BG.

Tendo em vista o ÓBITO da AUTORA, bem como a comprovação de 

herdeiro do autor pelo companheiro Octavino Donato à fl. 182, defiro sua 

HABILITAÇÃO no presente feito, nos termos do art. 112, da Lei n. 

8.213/91.

Considerando que o executado concordou com os cálculos apresentados 

pelo exequente às fls.183-185, homologo-os e determino, após preclusão 

(art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY MARILY KHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000198-87.2018.8.11.0040. REQUERENTE: KELLY MARILY KHEL 

REQUERIDO: VIVO S.A. Relatório dispensado, nos termos do previsto no 

art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

c/c indenização por danos morais em que relata a parte autora, KELLY 

MARILY KHEL, que recentemente tentou efetuar uma compra no comércio 

local, a qual foi negada ante a constatação de negativação do seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Refere que desconhece a 

inscrição no SPC/SERASA em relação ao contrato 0259611759, no valor 

de R$110,93. Requereu a procedência da demanda a fim de declarar a 

inexistência de débitos e condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$14.480,00. A requerida 

sustenta ser necessária a juntada do comprovante original de 

negativação. No mérito, pugna pela improcedência da demanda, afirmando 

se tratar a cobrança do débito de exercício regular de direito, tratando-se 

contratação devidamente feita pela parte autora. Discorre acerca da 

aceitação das telas sistêmicas como meio de prova. Afirma que no caso 

não há contrato escrito pois inicialmente a parte comprou um chip 

pré-pago, vindo posteriormente a migrá-lo para um controle/pós. Afirma 

inexistir dano moral indenizável. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A requerente alega desconhecer 

o contrato em questão, enquanto a requerida alega que o serviço foi 

contratado pela parte autora, tendo sido utilizado. 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 apenas 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/migrado de serviço. 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. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possuía a autora outra inscrição preexistente (Loja Avenida), 

conforme verifico através de consulta ao sistema do SPC que este juízo 

possui acesso, de modo que seu nome não é tão imaculado como salienta, 

e nem mesmo a negativa da compra se deu unicamente por causa do 

débito ora impugnado. 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 débito em relação ao contrato 0259611759, no 

valor de R$110,93, determinando a baixa definitiva do nome da parte 

autora dos cadastros restritivos. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 19 de 

julho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004145-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NASEASENO RIBEIRO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (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 SORRISO SENTENÇA Trata-se de reclamação 

proposta por NASEASENO RIBEIRO DE AMORIM em face de BANCO 

BRADESCO S.A., em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito referente ao Contrato n. EC10398015287, no valor de R$130,41 

(cento e trinta reais e quarenta e um centavos); e b) a condenação do 

banco reclamado a título de indenização por danos morais. A parte 

reclamante sustenta que, apesar de não ter realizado qualquer contração 

dos serviços ofertados pelo banco reclamado, foi surpreendida com 

anotação de seus dados em órgãos de restrição ao crédito promovida 

pelo reclamado, motivada por suposta dívida referente ao Contrato n. 

EC10398015287, no valor de R$130,41 (cento e trinta reais e quarenta e 

um centavos). Devidamente citado, o banco reclamado apresentou 

contestação no Id. 11185728. Em síntese, argumenta a falta de interesse 

de agir da parte reclamante, bem assim a improcedência do pedido 

indenizatório. Pugna pela aplicação da Súmula n. 385 do STJ. Audiência de 

conciliação restou infrutífera (Id. 11112488). Impugnação à contestação 

encontra-se no Id. 11186346. Em síntese, reforça o alegado na inicial e 

requer a procedência dos pedidos. 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). A preliminar 

sustentada pelo banco reclamado confunde-se com matéria de mérito. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 
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diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços bancários, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para 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, 

diferentemente do sustentado pelo banco reclamado, não restou 

demonstrada a legitimidade do Contrato n. EC10398015287, o qual gerou a 

inscrição do nome da parte reclamante em órgãos de proteção ao crédito 

por supostas dividas no valor de R$130,41 (cento e trinta reais e quarenta 

e um centavos). Frise-se que a parte reclamante sustenta que não 

efetuou qualquer contratação de serviços ofertados pelo banco 

reclamado. O banco reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar 

que a parte reclamante de fato realizou a contratação de seus serviços 

(Contrato n. EC10398015287), dever processual que lhe foi atribuído por 

força do art. 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. Por outro lado, a parte 

reclamante, mediante o extrato constante no Id. 9404134, demonstra que o 

banco reclamado tem efetuado a cobrança de valor referente a serviço 

não contratado, inclusive inseriu o seu nome em órgão de proteção ao 

crédito. Quanto ao dano moral. Não obstante a caracterização do ato 

ilícito, é fato que a parte reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, 

registrava em seu desfavor inscrições negativas anteriores, consoante 

documentação que acompanha a inicial (Id. 9404134). A ocorrência 

impede a caracterização do dano moral, conforme entendimento 

consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Em hipótese fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma 

Recursal assim aplicou o entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO 

DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE 

AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE 

INADIMPLEMENTO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA 

ATIVIDADE - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 385, DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA 

DA SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa 

e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica 

pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que 

requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Todavia, quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, comprovado que a parte autora possuía ao tempo desta 

inscrição, outra preexistente, não há que se falar em condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais, com base na Súmula 385, do 

STJ, mormente pela não comprovação de que esteja sendo discutida em 

juízo. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” 

(Recurso Cível Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, 

DJe 23.10.2013). Por fim, embora tenha afirmado que os débitos 

pré-existentes estão sendo combatidos judicialmente, não fez qualquer 

prova nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência 

do débito impugnado – Contrato n. EC10398015287, o qual gerou a 

inscrição do nome da parte reclamante em órgãos de proteção ao crédito 

no valor de R$130,41 (cento e trinta reais e quarenta e um centavos); e 2) 

JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso 

I, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 

55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

11 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004679-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo nº. 1004679-30.2017.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a petição 

informando o cumprimento da sentença. Sorriso, 09 de agosto de 2018. 

Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005687-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI LUCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1005687-42.2017.8.11.0040 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, 09 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001863-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DE FAVERI SUFREDINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001863-75.2017.8.11.0040. AUTOR: IRACI DE FAVERI SUFREDINI RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da 

Lei n. 9.099/95). Já apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos 

à Turma Recursal. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000152-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA VIEIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000152-69.2016.8.11.0040. REQUERENTE: DANIELA VIEIRA NUNES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Tendo em vista que não 

houve preparo e/ou cumprimento, pela recorrente da decisão de Num. 

11846146, julgo deserto o recurso inominado de Num. 7234489 , nos 

termos do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95. Sendo assim, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença proferida nos autos e, na sequência, 

arquivem-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004055-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CESAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004055-78.2017.8.11.0040. REQUERENTE: REGINALDO CESAR DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Consoante holerite 

juntado aos autos verifica-se que a situação do recorrente não se 

compatibiliza com as regras do benefício da assistência judiciária, razão 

pela qual indefiro a AJG postulada, determinando que, no prazo de 48 

horas, o recorrente recolha o preparo do recurso interposto (Enunciado 

115 CNJ), sob pena de ser considerado deserto. Juntado o preparo e, já 

havendo a apresentação e contrarrazões, fica o recurso desde já 

recebido, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a 

remessa dos autos à Turma Recursal. Caso contrário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença proferida nos autos. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005287-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MT NOTICIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1005287-28.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LEANDRO ROGER RIBEIRO 

DA ROCHA REQUERIDO: MT NOTICIAS Vistos etc. Consoante pesquisa 

realizada junto ao RENAJUD, ficou constatada a existência de veículos 

registrados em nome da recorrente, situação que não se compatibiliza com 

as regras do benefício da assistência judiciária, razão pela qual indefiro a 

AJG postulada, determinando que, no prazo de 48 horas, o recorrente 

recolha o preparo do recurso interposto (Enunciado 115 CNJ), sob pena 

de ser considerado deserto. Juntado o preparo e, já havendo a 

apresentação e contrarrazões, fica o recurso desde já recebido, no efeito 

devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a remessa dos autos 

à Turma Recursal. Caso contrário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença proferida nos autos. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001525-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIO ROHENKOHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001525-04.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ARTEMIO ROHENKOHL 

REQUERIDO: DETRAN Vistos etc. Consoante pesquisa realizada junto ao 

RENAJUD, ficou constatada a existência de veículos registrados em nome 

da recorrente, situação que não se compatibiliza com as regras do 

benefício da assistência judiciária, razão pela qual indefiro a AJG 

postulada, determinando que, no prazo de 48 horas, o recorrente recolha 

o preparo do recurso interposto (Enunciado 115 CNJ), sob pena de ser 

considerado deserto. Juntado o preparo e, já havendo a apresentação e 

contrarrazões, fica o recurso desde já recebido, no efeito devolutivo (art. 

43 da Lei n. 9.099/95), determinando a remessa dos autos à Turma 

Recursal. Caso contrário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença 

proferida nos autos. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004814-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JT DA COSTA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004814-42.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

REQUERIDO: JT DA COSTA & CIA LTDA - ME Vistos etc. Considerando 

que a recorrente é advogada atuante nesta Comarca, situação que não se 

compatibiliza com as regras do benefício da assistência judiciária, razão 

pela qual indefiro a AJG postulada, determinando que, no prazo de 48 

horas, o recorrente recolha o preparo do recurso interposto (Enunciado 

115 CNJ), sob pena de ser considerado deserto. Juntado o preparo e, 

havendo a apresentação de contrarrazões, fica o recurso desde já 

recebido, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a 

remessa dos autos à Turma Recursal. Caso contrário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença proferida nos autos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002612-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 
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55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 11:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010439-06.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JK EMBREAGENS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010439-06.2015.8.11.0040 (O) Retifiquem-se o registro e 

a autuação, passando a constar o feito como cumprimento de sentença. 

Intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, proceda o Sr. Contador 

Judicial à atualização do débito, com a incidência da multa acima referida, 

e retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Intimem-se. Sorriso/MT, 08 de novembro 

de 2016. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002616-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA GOMES MOURA SILVA (REQUERENTE)

ELAINE GOMES MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO)

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 13:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002640-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JHONATHAN COSTA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 13:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002641-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FRANCISCO DE ARRUDA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 13:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001484-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MATHIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 13:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001886-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA LEMANSKI (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 14:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002655-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINETH BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 14:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 
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feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002655-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINETH BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 14:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002657-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETE HELENA KASBURG (REQUERIDO)

ALEMÃO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 14:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002658-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO JAPPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 14:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1004533-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRYELA FEIER DEFACCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1004533-52.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o dia 06 

DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 08:10HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, bem como ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito 

Sorriso/MT, 08 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002659-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO JAPPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 15:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002660-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO JAPPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 15:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002665-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUCIA MATOS DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 15:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002666-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RAYNPOLDO HOLLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)
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Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 15:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002682-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA QUEIROZ DOS REIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 16:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002683-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BENINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE ALVES (REQUERIDO)

RESTAURANTE PANELA DE FERRO LTDA - ME (REQUERIDO)

SANDRA AGUIAR MOTTA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 16:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002683-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BENINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE ALVES (REQUERIDO)

RESTAURANTE PANELA DE FERRO LTDA - ME (REQUERIDO)

SANDRA AGUIAR MOTTA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante para informar 

aos autos, endereço atualizado da parte reclamada SANDRA AGUIAR DA 

MOTTA, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002684-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO ANTONIO CAUMO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 16:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002687-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 16:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000671-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS GOMES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 17:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1004526-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME ELIAS VIZZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

 

Processo: 1004526-60.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o dia 30 

DE JANEIRO DE 2019 AS 18:20HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 08 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002688-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR VALDECIR BEN (REQUERIDO)
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Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 17:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1006336-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELVAN DA CRUZ 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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1006336-07.2017.8.11.0040 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, 09 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010895-53.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELI ANA RHODEN (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 17:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002691-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE BATA FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 17:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002691-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE BATA FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 17:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1005590-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELEIDIO RIBEIRO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1005590- 42.2017.8.11.0040 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, 09 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010587-22.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAUFERT & KAUFERT LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMILTON SCHNEIDER OAB - MT5840/B-B (ADVOGADO)

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010587-22.2012.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante da para se 

manifestar sobre Depósito Judicial, no ID nº 14408767, no prazo de 05 

dias, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 09 de agosto de 

2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001437-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

U. O. S. (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 SORRISO DECISÃO Processo: 

1001437-63.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FABIOLA GONCALVES 

HOPPE REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos etc. Consoante 

pesquisa realizada junto ao RENAJUD, ficou constatada a existência de 

veículos registrados em nome da recorrente, situação que não se 

compatibiliza com as regras do benefício da assistência judiciária, razão 

pela qual indefiro a AJG postulada, determinando que, no prazo de 48 

horas, o recorrente recolha o preparo do recurso interposto (Enunciado 

115 CNJ), sob pena de ser considerado deserto. Juntado o preparo e, já 

havendo a apresentação e contrarrazões, fica o recurso desde já 

recebido, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a 

remessa dos autos à Turma Recursal. Caso contrário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença proferida nos autos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004246-26.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1004246-26.2017.8.11.0040 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, 09 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011046-53.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011046-53.2014.8.11.0040. REQUERENTE: JADERSON ROSSET 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Em atenção ao pleito de Num. 13557372, 

expeça-se certidão da dívida objeto da execução (saldo remanescente e 

multa) entregando à parte exequente, para fins de habilitação junto ao 

juízo da recuperação judicial da parte executada. Após, arquivem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002693-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR CHESINI (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 17:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010570-78.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARAIVA E SICILIANO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

JULIO CESAR GOULART LANES OAB - MT0013329S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010570-78.2015.8.11.0040. REQUERENTE: EDIVANI PEREIRA SILVA 

REQUERIDO: SARAIVA E SICILIANO S/A Vistos etc. Estando flagrante que 

o valor executado a título de astreintes é excessivo (Num. 12597591), o 

qual se refere exclusivamente a multa por inadimplemento da tutela 

antecipada, REDUZO o valor da multa executada por descumprimento da 

obrigação de fazer, FIXANDO-A NO IMPORTE DE R$5.000,00 (cinco mil 

reais), visando evitar enriquecimento ilícito da parte exequente. Assim, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do 

NCPC. No mais, proceda-se com o levantamento dos valores depositados 

nos autos à conta bancária informada pelo exequente. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004592-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA RITA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1004592-40.2018.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante de que foi designado o 06 DE FEVEREIRO DE 

2018 ÀS 11H30MIN. para realização da audiência de conciliação, ficando 

ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como ficando o patrono cientificado de que deverá 

trazer o reclamante independente de sua intimação. Sorriso/MT, 09 de 

agosto de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELINE KELY ROCHINSKI LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000224-85.2017.8.11.0040 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, 09 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006776-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON SOARES DE SOUSA (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)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1006776-03.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 
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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 o Depósito Judicial, no ID nº 14464467, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 09 de agosto de 2018. 

Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002028-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIA APARECIDA PUPIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSLANDIM TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002028-25.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUCICLEIA APARECIDA PUPIN 

REQUERIDO: TRANSLANDIM TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc. 

Consoante pesquisa realizada junto ao RENAJUD, ficou constatada a 

existência de veículos registrados em nome da recorrente, além da mesma 

se tratar de pessoa jurídica, situação que não se compatibiliza com as 

regras do benefício da assistência judiciária, razão pela qual indefiro a 

AJG postulada, determinando que, no prazo de 48 horas, o recorrente 

recolha o preparo do recurso interposto (Enunciado 115 CNJ), sob pena 

de ser considerado deserto. Juntado o preparo e, havendo a 

apresentação de contrarrazões, fica o recurso desde já recebido, no 

efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a remessa dos 

autos à Turma Recursal. Caso contrário, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida nos autos. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002870-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO RODRIGUES (REQUERENTE)

CIBELI TREVELIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002870-05.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ELSO RODRIGUES, CIBELI 

TREVELIN RODRIGUES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. 

Consoante pesquisa realizada junto ao RENAJUD, ficou constatada a 

existência de veículos registrados em nome da recorrente, situação que 

não se compatibiliza com as regras do benefício da assistência judiciária, 

razão pela qual indefiro a AJG postulada, determinando que, no prazo de 

48 horas, o recorrente recolha o preparo do recurso interposto 

(Enunciado 115 CNJ), sob pena de ser considerado deserto. Juntado o 

preparo e, havendo a apresentação de contrarrazões, fica o recurso 

desde já recebido, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), 

determinando a remessa dos autos à Turma Recursal. Caso contrário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004229-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE AMPARADO OTTAIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1004229-53.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o dia 23 

DE JANEIRO DE 2019 ÀS 16:30HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, bem como ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito 

Sorriso/MT, 08 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004852-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PRICILA ALCANTARA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CAROLINE PAGNUSSAT OAB - MT19775/O (ADVOGADO)

LUDMYLA ALVES VIDAL OAB - MT20775/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. PJEC 1004852-54.2017.8.11.0040 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, 09 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002699-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLLES ROBERT ALVES DA MAIA 87344696991 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES DE LIMA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 17 de 

OUTUBRO de 2018, às 17:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, 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: 1002654-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIMAR GAMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1002654-10.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o dia 17 

DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 14:20HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, bem como ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito 

Sorriso/MT, 08 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002654-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIMAR GAMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)
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HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1002654-10.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o dia 17 

DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 14:20HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, bem como ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito 

Sorriso/MT, 08 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010074-83.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE JOSE BOCOLLI (EXEQUENTE)

ERICA MARIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENALDO JANKE (EXECUTADO)

ANALICE RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 8010074-83.2014.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Exequente) para se manifestar sobre a 

correspondência devolvida encaminhada a parte Executada ANALICE 

RODRIGUES DOS SANTOS, com a observação de “MUDOU-SE”. Bem 

como sobre os rumos do feito. Sorriso/MT, 09 de agosto de 2018.Elite 

Capitanio, Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004216-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NARYANA CRISTINA MASCARIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (RÉU)

 

Processo: 1004216-54.2018.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o dia 06 

DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 17:20HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, bem como ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito 

Sorriso/MT, 08 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010748-61.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK PAULO TRINDADE ABDALLAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

HELOISA MICHELLE MOREIRA CAMARGO DOS SANTOS OAB - 

MT0016813A (ADVOGADO)

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0015995A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

RMS - ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010748-61.2014.8.11.0040 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 o Depósito Judicial, no ID nº 14466236, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 09 de agosto de 2018. 

Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006552-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MERIDIANA SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo nº. 1006552-65.2017.8.11.0040 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, querendo se manifestar 

sobre os Embargos de Declaração constante do ID. Nº 14469967. Sorriso, 

09 de Agosto de 2018.Elite Capitanio,Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004126-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER PINHEIRO PECANHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1004126-46.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o dia 23 

DE JANEIRO DE 2019 ÀS 09:30HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, bem como ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito 

Sorriso/MT, 08 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010598-51.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU GONCALVES LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010598-51.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME EXECUTADO: ELIZEU GONCALVES LIMA Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 
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CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em cinco dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010490-85.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA CRISTINA MANFIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEGAR LIMA NOVAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010490-85.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: MARCELA CRISTINA MANFIO 

EXECUTADO: EDEGAR LIMA NOVAIS Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo 

de 10 dias. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010825-75.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010825-75.2011.8.11.0040. EXEQUENTE: RAFAEL SILVA REIS 

EXECUTADO: ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL Vistos etc. Estando 

a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 
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expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em cinco dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011717-18.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO UILSON CUNHA DE MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR LIMA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011717-18.2010.8.11.0040. EXEQUENTE: RICARDO UILSON CUNHA DE 

MIRANDA EXECUTADO: ADEMIR LIMA DOS SANTOS Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo 

de 10 dias. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001986-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA PEREIRA OAB - MS3718 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001986-10.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: JORGE LUIZ DE ALMEIDA 

EXECUTADO: JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 
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exequente a indicar bens penhoráveis em cinco dias, sob pena de 

extinção. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos. Acaso expressamente requerido, expeça-se certidão de 

dívida, nos termos do Enunciado 76, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001012-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI BRESSIANI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001012-70.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: ROSIMERI BRESSIANI - ME 

EXECUTADO: LUCAS PEREIRA DA SILVA Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em cinco dias, sob pena de 

extinção. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos. Acaso expressamente requerido, expeça-se certidão de 

dívida, nos termos do Enunciado 76, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001550-51.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON ZIBETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PABLO CARBONI DA SILVA OAB - MT19326/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO FLORESTAL RIO GUAIBA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001550-51.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: EDERSON ZIBETTI 

EXECUTADO: AGRO FLORESTAL RIO GUAIBA S/A Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 
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ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em cinco dias, sob pena de 

extinção. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos. Acaso expressamente requerido, expeça-se certidão de 

dívida, nos termos do Enunciado 76, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010812-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA REIS MOSCATELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCASH - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. (REQUERIDO)

MSTOCK INFORMATICA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010812-03.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA ELISA REIS 

MOSCATELLI REQUERIDO: MSTOCK INFORMATICA EIRELI - ME, BCASH - 

INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. Vistos etc. Ante o decurso do 

prazo pugnado em Num. 6737063, intime-se a reclamante para indicar o 

endereço atualizado da reclamada Multstock, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação, conclusos para 

extinção. Indicado o endereço, designe-se nova audiência de conciliação 

seguindo data estabelecida pelo sistema. Após a designação, intimem-se 

as partes. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE PARISOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/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 DECISÃO Processo nº. 

1000072-71.2017.8.11.0040 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: 8010555-46.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIMAR BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010555-46.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: VALDIMAR BARBOSA DA 

SILVA Vistos etc. Embora intimada, 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. Posto 

isso, atento ao disposto no art. 51, §1º, da Lei n.º 9.099/95, JULGO 

EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

485, III, do NCPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010782-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TOME DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI OAB - PR54285 (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010782-65.2016.8.11.0040. REQUERENTE: PAULO TOME DE LIMA 

REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. Ante o 

certificado em Num. 12994811, revogo a sentença homologatória prolatada 

no Num. 11899775. No mais, tempestivo, recebo o recurso inominado, no 

efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), deferindo os benefícios da 

justiça gratuita. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, 

no prazo de dez dias, acaso não tenha apresentado. Após, remetam-se 

os autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006305-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO JOSE AMES (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 CAMILO JOSE AMES ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Código n. 

1006305-84.2017.8.11.0040 Vistos etc. Tempestivo, recebo o recurso 

inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95). Já 

apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004402-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA BOGO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004402-14.2017.8.11.0040. REQUERENTE: SOLANGE MARIA BOGO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Consoante pesquisa realizada junto ao RENAJUD, ficou 

constatada a existência de veículos registrados em nome da recorrente, 

situação que não se compatibiliza com as regras do benefício da 

assistência judiciária, razão pela qual indefiro a AJG postulada, 

determinando que, no prazo de 48 horas, o recorrente recolha o preparo 

do recurso interposto (Enunciado 115 CNJ), sob pena de ser considerado 

deserto. Juntado o preparo e, já havendo a apresentação e 

contrarrazões, fica o recurso desde já recebido, no efeito devolutivo (art. 

43 da Lei n. 9.099/95), determinando a remessa dos autos à Turma 

Recursal. Caso contrário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença 

proferida nos autos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010695-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 BRUNA RAFAELE DA SILVA CLARO S/A 

Código n. 8010695-12.2016.8.11.0040 Vistos etc. Deixo de receber o 

recurso de Num. 12351630, eis que intempestivo. Quanto o recurso de 

Num. 11748021, ante a sua tempestividade, recebo-o, no efeito devolutivo 

(art. 43 da Lei n. 9.099/95). Já apresentadas as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL JULIO MULLER (REQUERENTE)

L. M. D. N. (REQUERENTE)

MARYELLE MIRANDA MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO GABRIEL JULIO MULLER e outros (2) 

AZUL LINHAS AEREAS Código n. 1001416-87.2017.8.11.0040 Vistos etc. 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da 

Lei n. 9.099/95). Após apresentação das contrarrazões, cuja parte 

recorrida deverá ser intimada para, querendo, apresentar, remetam-se os 

autos à Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003698-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILDEMAR DO NASCIMENTO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO GILDEMAR DO NASCIMENTO SOUSA 

CLARO S/A Código n. 1003698-98.2017.8.11.0040 Vistos etc. Tempestivo, 

recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 

9.099/95), deferindo os benefícios da justiça gratuita ao recorrente. Já 

apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001705-54.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001705-54.2016.8.11.0040. REQUERENTE: LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO 

DOS SANTOS REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS Vistos etc. Consoante pesquisa realizada junto ao RENAJUD, 

ficou constatada a existência de veículos registrados em nome da 

recorrente, situação que não se compatibiliza com as regras do benefício 

da assistência judiciária, razão pela qual indefiro a AJG postulada, 

determinando que, no prazo de 48 horas, o recorrente recolha o preparo 

do recurso interposto (Enunciado 115 CNJ), sob pena de ser considerado 

deserto. Juntado o preparo e, havendo a apresentação de contrarrazões, 

fica o recurso desde já recebido, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 

9.099/95), determinando a remessa dos autos à Turma Recursal. Caso 

contrário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos 

autos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002883-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 DECISÃO Processo: 

1002883-04.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FERNANDO PARMA TIMIDATI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Considerando que o recorrente é advogado atuante nesta 

Comarca, situação que não se compatibiliza com as regras do benefício da 

assistência judiciária, razão pela qual indefiro a AJG postulada, 

determinando que, no prazo de 48 horas, o recorrente recolha o preparo 

do recurso interposto (Enunciado 115 CNJ), sob pena de ser considerado 

deserto. Juntado o preparo e, havendo a apresentação de contrarrazões, 

fica o recurso desde já recebido, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 
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9.099/95), determinando a remessa dos autos à Turma Recursal. Caso 

contrário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos 

autos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001107-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BACON MANFIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. DA SILVA SANTOS - CLIMATIZACAO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001107-66.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JANAINA BACON MANFIO 

REQUERIDO: C. DA SILVA SANTOS - CLIMATIZACAO - ME Vistos etc. 

Tendo em vista que não houve preparo, julgo deserto o recurso inominado, 

nos termos do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se integralmente a 

sentença proferida nos autos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005751-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (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 BELLA CASA MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Código n. 1005751-52.2017.8.11.0040 Vistos etc. 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, no efeito devolutivo (art. 43 da 

Lei n. 9.099/95). Apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003706-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003706-75.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIANA DA SILVA 

TEODORO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Diante da 

intempestividade (Num. 14577254), deixo de receber o recurso inominado 

interposto nos autos. Cumpra-se integralmente a sentença proferida nos 

autos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006759-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON JOHN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006759-64.2017.8.11.0040. REQUERENTE: WELLINGTON JOHN DOS 

SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos etc. Diante da intempestividade (Num. 13917760), deixo de receber 

o recurso inominado interposto nos autos. Cumpra-se integralmente a 

sentença proferida nos autos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004603-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MACEDO FRANCA OAB - MT24832/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004603-69.2018.8.11.0040. REQUERENTE: WANDERSON COSTA 

OLIVEIRA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. No que tange à 

medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do registro do 

débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos objeto da 

ação, até o julgamento final da ação. Fixo multa diária no valor de 

R$100,00 (cem reais) em caso de descumprimento (NCPC, art. 297). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002582-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO JEAN CARLOS MEDEIROS GAZIN 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 233 de 635



INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e 

outros Código n. 1002582-57.2017.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que em que pese haver controvérsias acerca da 

admissibilidade de agravo de instrumento no Juizado Especial, fato é que o 

mesmo foi interposto no prazo legal, embora dirigido a este Juízo, quando 

deveria ser para a Turma Recursal. Porém, verifica-se que as alegações 

trazidas pelo recorrente prosperam, na medida em que, nos termos do 

Enunciado 13 do Fonaje/CNJ, “os prazos processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do ato 

respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se 

as regras de contagem do CPC (grifei) ou do Código Civil, conforme o 

caso” e, segundo dispõe o art. 1.003, caput, do NCPC, “o prazo para 

interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a 

sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o 

Ministério Público são intimados da decisão (grifei)”. Sendo assim, tendo o 

procurador do reclamante sido intimado da sentença e interposto o 

recurso inominado no prazo legal, conforme certificado no Num. 

12358800, exerço o juízo de retratação recebendo o recurso inominado, 

no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), deferindo os benefícios da 

justiça gratuita ao recorrente. Apresentadas as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Caso constatado pela Secretaria 

deste Juízo que houve interposição de eventual agravo de instrumento 

junto à Turma Recursal, encaminhe-se cópia da presente decisão ao 

relator para ciência. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002654-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIMAR GAMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002654-10.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DEUZIMAR GAMA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos etc. No que 

tange à medida de urgência pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito e relação jurídica, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe 

acarretará sérios prejuízos, decorrentes dos descontos efetuados 

diretamente em seu benefício previdenciário, que tem consumido parte 

considerável de seus proventos. Por outro lado, tem-se que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente as cobranças, sem 

prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de 

verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

postulada, para efeito de determinar à reclamada que suspenda os 

descontos efetuados no benefício previdenciário do reclamante 

decorrente de RMC – Reserva de Margem Consignável e Empréstimo 

Sobre a RMC do contrato discutido nos autos, até o julgamento final da 

ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias 

úteis, com multa no valor de R$100,00 (cem reais) para cada desconto 

efetuado no caso de não cumprimento. Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002649-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTHA BARBOSA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MACEDO FRANCA OAB - MT24832/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANDRE KISSLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: JACINTHA 

BARBOSA SILVA Executado: MARCIO ANDRE KISSLER Número do 

Processo: 1002649-85.2018.8.11.0040 Vistos etc. CITE-SE o executado 

para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC). Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou 

GARANTIA DO JUÍZO, 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 FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000189-96.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER WILLIAN RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA SIBELI FAVA OAB - MT0018957S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA LEMANSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000189-96.2016.8.11.0040. REQUERENTE: KLEBER WILLIAN RIBEIRO 

REQUERIDO: LUCIANA APARECIDA LEMANSKI Vistos etc. Trata-se de 

reclamação em que o reclamante não compareceu à audiência de 

conciliação, fazendo-se representar por procurador (Num. 4871674). É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, em que pese a apresentação de 

procuração na audiência de conciliação (Num. 4871674), o procedimento 

dos juizados especiais cíveis não admite a representação da pessoa 

física, ante a necessidade de comparecimento pessoal da parte, conforme 

previsto no art. 9º, caput, da Lei n. 9.099/95. Em casos análogos, é a 

orientação jurisprudencial: E M E N T A RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMBINADA COM 

PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. 

ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. SUBSCRIÇÃO DE 

AÇÕES. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE À 

DIFERENÇA DE AÇÕES ENTREGUES A MENOR. AUTOR REPRESENTADO 
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POR PROCURADOR. OUTORGA DE PROCURAÇÃO POR ESCRITURA 

PÚBLICA. ART. 8º, § 1º, INC. I E ART. 9º, "CAPUT" DA LEI Nº 9.099/95, 

QUE VEDA A REPRESENTAÇÃO DA PESSOA FÍSICA, PELA NECESSIDADE 

DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA SOB OUTRO 

FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da 

Lei nº 9.099/95, a capacidade das partes é pressuposto processual de 

validade das ações que tramitam perante os Juizados Especiais, podendo 

ser alegada e reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo. É vedada 

a figura da representação nos Juizados Especiais Cíveis, em face da 

necessidade do comparecimento pessoal das partes nos atos 

processuais, nos termos do art. 8º, § 1º e art. 9º, da Lei n. 9.099/95. (grifo 

nosso) (TJMT – Turma Recursal Única. RI 8011657-87.2016.8.11.0055. 

Rel. Valmir Alaercio dos Santos, J. 13/11/2017, DJE 16/11/2017) Sendo 

assim, a parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000013-20.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ALBERTO LEANDRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PINHEIRO 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)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000835-72.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CARLOS PINHEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. A 

parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001825-63.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANALICE DE MATOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001826-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001826-48.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANALICE DE MATOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003390-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILHAS DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003390-62.2017.8.11.0040. REQUERENTE: WILHAS DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. 

Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, em caso de 

inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001830-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001830-85.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ELIVELTON TEIXEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003450-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DE SOUZA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003450-35.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JONAS DE SOUZA DOS REIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. 

Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, em caso de 

inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001832-55.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ELIVELTON TEIXEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito 

em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das 

custas processuais, arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004040-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANE CRISTINA 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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004040-12.2017.8.11.0040. REQUERENTE: POLIANE CRISTINA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003979-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA APARECIDA BASILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003979-54.2017.8.11.0040. REQUERENTE: EDINEIA APARECIDA BASILIO 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004027-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC VALE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004027-13.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ERIC VALE DE ARAUJO 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 
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qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003731-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS TAVARES FERREIRA (REQUERENTE)

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003731-88.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ONG MOVIMENTO NACIONAL 

DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - M.N.C.B., JOAO CARLOS 

TAVARES FERREIRA REQUERIDO: FRIBON TRANSPORTES LTDA Vistos 

etc. Trata-se de ação de cobrança e danos morais ingressada por JOÃO 

CARLOS TAVARES FERREIRA representado pela ONG – MOVIMENTO 

NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL – M.N.C.B, em face de 

FRIBON TRANSPORTES LTDA. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois 

bem, em que pese a juntada de procuração (id. 9126839), o procedimento 

dos juizados especiais cíveis não admite a representação da pessoa 

física, ante a necessidade de comparecimento pessoal da parte, conforme 

previsto no art. 9º, caput, da Lei n. 9.099/95. Em casos análogos, é a 

orientação jurisprudencial: E M E N T A RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMBINADA COM 

PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. 

ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. SUBSCRIÇÃO DE 

AÇÕES. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE À 

DIFERENÇA DE AÇÕES ENTREGUES A MENOR. AUTOR REPRESENTADO 

POR PROCURADOR. OUTORGA DE PROCURAÇÃO POR ESCRITURA 

PÚBLICA. ART. 8º, § 1º, INC. I E ART. 9º, "CAPUT" DA LEI Nº 9.099/95, 

QUE VEDA A REPRESENTAÇÃO DA PESSOA FÍSICA, PELA NECESSIDADE 

DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA SOB OUTRO 

FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da 

Lei nº 9.099/95, a capacidade das partes é pressuposto processual de 

validade das ações que tramitam perante os Juizados Especiais, podendo 

ser alegada e reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo. É vedada 

a figura da representação nos Juizados Especiais Cíveis, em face da 

necessidade do comparecimento pessoal das partes nos atos 

processuais, nos termos do art. 8º, § 1º e art. 9º, da Lei n. 9.099/95. 

(TJMT – Turma Recursal Única. RI 8011657-87.2016.8.11.0055. Rel. Valmir 

Alaercio dos Santos, J. 13/11/2017, DJE 16/11/2017) Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 485, I, do NCPC c/c 51, I, da Lei 9.099/95. 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: 1003840-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MARTINS DIEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003840-05.2017.8.11.0040. REQUERENTE: OSVALDO MARTINS DIEGO 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002630-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002630-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANO JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Embora intimada, a parte reclamante 

não regularizou o vício sanável constatado (Certidão expedida fisicamente 

– “balcão” - pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu 

nome), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. Ante o exposto, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, do NCPC, deixo 

de analisar o mérito. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se a 

parte reclamante. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002629-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002629-94.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANO JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Embora intimada, a parte reclamante não regularizou o vício 

sanável constatado (Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome), diante do 

que se impõe o indeferimento da inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, do NCPC, deixo de analisar o 

mérito. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002631-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002631-64.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIANO JOSE DE SOUZA 
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REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Embora intimada, a parte reclamante 

não regularizou o vício sanável constatado (Certidão expedida fisicamente 

– “balcão” - pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu 

nome), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. Ante o exposto, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, do NCPC, deixo 

de analisar o mérito. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se a 

parte reclamante. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004604-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CAROLINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA MONICA DE JESUS SOUZA OAB - MT24644/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004604-54.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUANA CAROLINE DA SILVA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Em que pese a parte 

reclamante tenha atribuído o valor da causa em R$30.000,00, fato é que o 

conteúdo econômico de cada uma das pretensões (art. 292, VI, do NCPC), 

extrapola a competência deste Juizado Especial (art. 3º, I, da Lei n. 

9.099/95), porquanto as pretensões consistem na condenação de 

indenização por dano moral em R$30.000,00; restituição do valor já pago 

de R$5.486,38 e restituição do valor já pago pelo FIES à reclamada de 

R$7.439,28, que totalizam R$42.925,66. Por se tratar de matéria de ordem 

pública, reconheço a incompetência do Juizado Especial para o julgamento 

do feito (art. 64, §1º, NCPC). Ante o exposto, REJEITO A INICIAL, pois 

reconheço a incompetência do juízo em razão do valor da causa e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003811-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA SANTOS DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003811-52.2017.8.11.0040. REQUERENTE: KEILA SANTOS DE MELO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, 

já com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido 

o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003976-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003976-02.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MICHELE SANTOS 

NASCIMENTO REQUERIDO: CLARO S/A 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. 

10790289), 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003757-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JUNIOR ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003757-86.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARCOS JUNIOR ALVES DE 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002170-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE SMIALOVSKI (REQUERENTE)

MARCIO VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INEZ BETTU - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002170-29.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ELIZETE SMIALOVSKI, 

MARCIO VELOSO REQUERIDO: INEZ BETTU - ME Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação 

do acordo (Num. 10961313). Consta, ainda, pedido de cumprimento de 

sentença do acordo, ante a inadimplência da ré (Num. 11637818). É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. No mais, ante o pedido de 

cumprimento de sentença (Num. 11637818), dou regular prosseguimento 

ao feito, nos seguintes termos: Retifique-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, PESSOALMENTE já que não possui advogado 

constituído, na forma do art. 513, §2º, II, 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 
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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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000041-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO SOUSA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000041-17.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PAULO SERGIO SOUSA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. O executado informou a quitação do débito 

excutido (Num. 14281124 ). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000151-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE SOUSA PEREIRA (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)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000151-84.2016.8.11.0040. REQUERENTE: REINALDO DE SOUSA 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. O executado 

informou a quitação do débito excutido (Num. 14160072 ). Posto isso, 

JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores 

depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010548-20.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA TEREZINHA FRONZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010548-20.2015.8.11.0040. REQUERENTE: VANESSA TEREZINHA 

FRONZA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. O executado 

informou a quitação do débito excutido (Num. 14106939 ). Posto isso, 

JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores 

depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002827-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILDO PEREIRA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002827-68.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCILDO PEREIRA 

CHAVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. O executado 

informou a quitação do débito excutido (Num. 11348916 ). Posto isso, 

JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores 

depositados nos autos no Num. 11462194 à conta bancária indicada pelo 

exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004939-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004939-10.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ADELINO GONCALVES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. O executado informou a quitação do débito excutido (Num. 

14134230 ). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 

924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003415-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA TORQUATO PAZ (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)
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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: 

1003415-75.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MAIARA TORQUATO PAZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O executado informou a quitação do 

débito excutido (Num. 11895222 ). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005141-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DOS SANTOS LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005141-84.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FERNANDO DOS SANTOS 

LEMOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. O executado 

informou a quitação do débito excutido (Num. 14282665 ). Posto isso, 

JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores 

depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença 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)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010931-32.2014.8.11.0040. REQUERENTE: RICARDO COCA LIMA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. O executado informou a quitação do débito 

excutido (Num. 14090459 ). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003763-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA NIVIA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003763-93.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MAIARA NIVIA ARAUJO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O executado informou a quitação do 

débito excutido (Num. 11596613 ). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003447-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERINALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003447-80.2017.8.11.0040. REQUERENTE: GERINALDO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. O executado 

informou a quitação do débito excutido (Num. 11717670 ). Posto isso, 

JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores 

depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006758-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANE BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006758-79.2017.8.11.0040. REQUERENTE: EVANE BARBOSA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido (Num. 14456822 ). Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003384-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003384-55.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CRISTIANO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido (Num. 14324925 ). Posto isso, JULGO 
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EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003554-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003554-27.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RONDINELLI ROBERTO DA 

COSTA URIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos 

etc. O executado informou a quitação do débito excutido (Num. 13809843 

). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos 

valores depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. 

Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005149-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR VOLFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005149-61.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUCIMAR VOLFF REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido (Num. 14434644 ). 

Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos 

valores depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. 

Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003680-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA, COSTA & TRUMBACH ASSESSORIA DE COBRANCA 

EMPRESARIAL LTDA (REQUERIDO)

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003680-14.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MICHELE ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: AMERICEL S/A, LORENA, COSTA & TRUMBACH 

ASSESSORIA DE COBRANCA EMPRESARIAL LTDA Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido (Num. 11926309 ). 

Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos 

valores depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. 

Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003083-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON SANTOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003083-45.2016.8.11.0040. REQUERENTE: GENILSON SANTOS 

SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido (Num. 10261055 ). Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PIAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO)

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

LUCIANO SILLES DIAS OAB - SP171939 (ADVOGADO)

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0018602A (ADVOGADO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001376-08.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JORGE PIAIA REQUERIDO: 

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO Vistos etc. O executado informou a quitação do débito excutido 

(Num. 12590372 ). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003059-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR ZACARIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003059-17.2016.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDEMIR ZACARIAS DE 

ARRUDA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido (Num. 9674850 ). Posto 

isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. 

Sem custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores 

depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001824-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001824-78.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANALICE DE MATOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-12.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZIMAR GAMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

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: 

8010124-12.2014.8.11.0040. REQUERENTE: DEUZIMAR GAMA DA SILVA 

REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, 

CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido (Num. 14023247 ). 

Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos 

valores depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. 

Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 145483 Nr: 1691-87.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Silva Rocha - 

OAB:15561

 Intimação do advogado do reeducando Dr. ANTONIO LENOAR MARTINS, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca do cálculo de 

pena de fl. 239..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 146110 Nr: 2012-25.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE DE FATIMA CONSTANCIO DA SILVA, 

EDILSON PEREIRA LIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. CARLOS ALBERTO KOCH, PARA 

QUE COM URGÊNCIA INFORME O ENDEREÇO DE SUA ASSISTIDA ALINE 

DE FATIMA CONSTANCIO A SILVA NOS PREENTES AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 176589 Nr: 6975-42.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO LIMA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA, 

PARA QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE NOS PRESENTES AUOS, 

ACERCA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 164386 Nr: 197-56.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ADRIANO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos etc.

Considerando o cálculo de fl. 60, bem como os comparecimentos mensais 

do reeducando, designo audiência admonitória para o dia 04 de setembro 

de 2018, as 13:15 horas.

Intimem-se o reeducando.

Ciência ao MPE e DPE.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 150281 Nr: 4270-08.2016.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SSDS, AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, BRUNA THOMAZI GARCIA - OAB:91.724

 Processo: 4270-08.2016.811.0040 (Código 150281) VISTO/KP. Trata-se 

de Medida Protetiva de Urgência requerida por SABRINA SUELLEN DA 

SILVA em face de WILLIAN PEREIRA DANIEL. I. Da Revogação da Medida 

Protetiva. Assim, malgrado tenha a parte requerida perquirido pela 

revogação das medidas protetivas, tenho que tal procedimento não se 

mostra adequado ao caso em questão, vez que tal procedimento não 

comporta contraditório e ampla defesa. De mais a mais, verifico que o 
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pedido do requerido diz respeito apenas ao exercício de visita a sua prole, 

contudo, a decisão proferida as fls. 14, não restringiu ou suspendeu o seu 

direito de visita a prole, motivos pelo qual entendo que carece de interesse 

processual tal pedido. Acerca do interesse processual trago o escólio do 

jurista Humberto Theodoro Júnior, a saber: Sem prejuízo do acima exposto, 

uma vez que a medida de proteção foi fixada em cognição não exauriente, 

possuindo cunho cautelar, determino que o feito aguarde em secretaria 

até o decurso do prazo de 06 (seis) meses, tendo como marco inicial a 

data desta decisão, decorrido o prazo fixado, intime a ofendida para 

manifestar interesse na manutenção das medidas protetivas. Assim 

sendo, exatamente sobre o interesse na futura renovação das medidas 

protetivas fixadas, o oficial de justiça, ao intimar à ofendida, DEVERÁ 

esclarecer e assim constar da certidão que, A OFENDIDA DEVE 

PROCURAR a SECRETARIA desta 2.ª VARA CRIMINAL, no FORUM, para 

pessoal e expressamente MANIFESTAR em balcão se ELA ainda TEM 

interesse em REVONAR às medidas protetivas, sendo que sua INÉRCIA 

configurará DESISTÊNCIA TÁCITA. Após o decurso do prazo acima fixado 

vistas ao MPE. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade. Sorriso/MT, 03 de agosto de 2018. ANDERSON CANDIOTTO 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 88944 Nr: 520-37.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELINO VIEIRA DA SILVA, JOAREZ LUIZ 

PINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE COELHO MARTINS - 

OAB:18.135/16185/MT, JULIANO DOS SANTOS CEZAR - OAB:14428, 

MICHELLE AZEVEDO FILHO - OAB:16239-O, RICARDO ADRIANO 

HAACKE - OAB:17340, SONIAMAR FRITSCH - OAB:16130-0/MT

 Processo: 520-37.2012.811.0040 (Código 88944)

VISTOS/KP

Chamo feito a ordem para cancelar audiência anteriormente aprazada para 

o dia 23/08/2018 às 13:30 horas, de outro modo para a oitiva da 

testemunha PEDRO MOZEL determino a expedição de carta precatória com 

prazo de 30 (trinta) dias a Comarca de Ipuaçu/SC, no endereço informado 

as fls. 277/278.

Destarte, quanto à testemunha Sr. AMILTON JOSE MARQUES uma vez que 

a defesa informa que o mesmo encontra-se em lugar incerto e não sabido 

considero preclusa tal prova testemunhal.

Sem prejuízo ao acima exposto, 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, 8 de agosto 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.: 145403 Nr: 5081-59.2012.811.0055

 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: espolio de BALDUINO ARLINDO DREBES, ANTONINA 

ZANDONA DREBES, VENICIO ANTONIO DREBES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI LUIZ DREBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Trata-se de “ação de usucapião” movida por ESPOLIO DE BALDUINO 

ARLINDO DREBES, ANTONINA ZANDONA DREBES e VENICIO ANTÔNIO 

DREBES em face de VOLNEI LUIZ DREBES, todos qualificados nos autos, 

sob a alegação, em síntese, de que há mais de 11 (onze) anos são 

legítimos possuidores do imóvel rural, com 14,50 hectares, incrustado na 

Matrícula n. 620 do CRI de Tangará da Serra. Alegam, ainda, que, durante 

todo esse período, a posse foi exercida de forma mansa, pacífica e 

ininterrupta. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 12/51. O 

Município de Tangará da Serra/MT, a União e o Estado de Mato Grosso, 

respectivamente, às fls. 63, 468 e 518, manifestaram desinteresse no 

curso da lide. Romair Cícero de Oliveira compareceu espontaneamente 

nos autos e apresentou a resposta de fls. 66/81, juntando os documentos 

de fls. 82/346. A parte autora, às fls. 348/351, informa o passamento de 

Balduino Arlindo Drebes. O “Parquet”, às fls. 352/352-verso, informa 

desinteresse no andamento do feito. A parte autora junta a planta e o 

memorial descritivo georreferenciado do imóvel às fls. 360/370, 387/397, 

413/426, 489/497 e 522/523. A decisão de fls. 442/444 reconheceu a 

ausência de interesse de Romair Cícero de Oliveira para intervir no feito, 

tal qual determinou a sucessão “causa mortis” pelo passamento de 

Balduino Arlindo Drebes, além de outras providências. A certidão de fl. 

450 revela a citação dos confinantes e cônjuges, bem como a ausência de 

apresentação de resposta, além da citação por edital do demandado. 

Dessa feita, a DPE apresentou contestação por negativa geral (fls. 

458/459), seguindo o ato judicial de fls. 442/444. O feito fora saneado, 

com a designação de audiência de instrução e julgamento, onde foram 

inquiridas três testemunhas, oportunidade em que fora determinada a 

realização de auto de constatação, que aportou às fls. 533/533-verso. Às 

fls. 535/535-verso, a parte autora informa a existência de mais uma 

herdeira, com a apresentação do termo de renúncia. É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, resta claro a coincidência 

dos herdeiros com que já se encontra no polo ativo, mormente pela 

renúncia expressa da herdeira Vanise Terresinha Drebes da Silva e 

cônjuge, sendo certo que o outro filho, por ser demandado, também já 

integra a lide. Assim, diante do conteúdo do ato judicial de fls. 442/444, a 

sucessão “causa mortis” já se deu automaticamente no vertente feito, 

inclusive, com a retificação da autuação. Pois bem. Sem delongas, o artigo 

191 da CF/88, replicado no artigo 1.239 do CC, estabelece o que é 

chamado de usucapião rural especial, pelo qual se exige 05 anos 

interruptos de posse mansa e pacífica de imóvel não superior a 50 

(cinquenta) hectares, nele produzindo e residindo. No caso judicializado, a 

existência de coisa hábil à usucapião restou patente nos autos, uma vez 

que a área em questão é pertencente a particular, ou seja, suscetível de 

alienação ou apropriação, conforme a manifestação dos entes federados 

(fls. 63, 468 e 518). No que tange aos demais requisitos, quais sejam: 

posse mansa e pacífica com “animus domini” e decurso do prazo de 05 

(cinco) anos, tem-se que também restaram devidamente comprovados no 

auto de constatação de fls. 533/533-verso e na prova oral ora produzida. 

No ponto, os inquiridos nessa solenidade, seguindo o que consta do auto 

de fls. 533/533-verso, trazem à tona que os autores residem no imóvel 

rural há décadas. Se não bastasse, o reconhecimento da posse dos 

autores está referendado, ainda, na sentença lançada nos Autos sob 

Código Apolo n. 127606, que tramitou na 5ª Vara Cível desta Comarca, 

como se vê às fls. 506/508, reconhecendo-o ainda como bem de família. 

Essa situação fática e jurídica dos autores, em recurso aviado nos 

Embargos de Terceiro n. 14102-25.2013.811.0055, em trâmite na Quinta 

Vara Cível desta Comarca, também foi reconhecida no respectivo acórdão 

lançado na Apelação Cível n. 29115/2017: “APELAÇÃO CÍVEL - 

EMBARGOS DE TERCEIRO – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - 

MEMBROS INTEGRANTES DA ENTIDADE FAMILIAR - NOMEAÇÃO À 

PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA - IMÓVEL RESIDENCIAL PRÓPRIO DA 

ENTIDADE FAMILIAR, BEM COMO NO QUAL A FAMÍLIA RETIRA A SUA 

SUBSISTÊNCIA - POSSE COMPROVADA - DESCONSTITUIÇÃO DA 

PENHORA – POSSIBILIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RESISTÊNCIA 

EXPRESSA AO PLEITO DEDUZIDO PELOS APELADOS - INAPLICABILIDADE 

DA SÚMULA 303 DO E. STJ E DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - 

SUCUMBÊNCIA CORRETAMENTE IMPOSTA - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO.1. Comprovado nos autos a posse dos 

embargantes sobre o imóvel penhorado, resta configurada a legitimidade 

dos mesmos para a oposição destes embargos.2. No caso, não há como 

olvidar que a hipótese se trata de entidade familiar (comunidade formada 

por qualquer dos pais e seus descendentes), aplicando-se, portanto, a 
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norma disposta na Lei Federal de n.º 8.009/90, que trata da 

impenhorabilidade do bem de família (independentemente de, no caso, a 

pessoa na qual está registrado o imóvel nele residir ou não), a teor do que 

determinam os artigos 1º e 5º, da referida legislação.3. Ademais, tem-se 

que, ainda que não comprovado, indene de dúvidas, que a origem da 

dívida tenha decorrido da atividade produtiva desenvolvida pela entidade 

familiar, há nos autos indícios de que o débito originou-se em razão do 

plantio de feijão irrigado pela família, razão pela qual, in casu, a 

impenhorabilidade do bem deve ser reconhecida.4. Ressalta-se que, no 

caso, por se tratar de pequena propriedade rural (com 14,5 ha), e ficando 

demonstrado que a área é explorada para o sustento da família, seja com 

o plantio de culturas de subsistência, seja com a criação de gado e 

galinha, não se aplica a restrição imposta pelo §2º, do art. 4º, da Lei acima 

destacada, que restringe a impenhorabilidade à sede de moradia.5. 

Embora o Apelante não tenha dado causa à ação, fato é que ofereceu 

resistência à pretensão dos ora Apelados, desafiando o mérito dos 

Embargos de Terceiro, de modo que afasta a aplicação da Súmula 303 do 

STJ.” ( TJMT - Ap 29115/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, 

Publicado no DJE 19/04/2017) Assim, é questão consolidada que, 

inclusive, já impede qualquer ato constritivo contra a matrícula do imóvel, 

mesmo em nome de Volnei Luiz Drebes, conforme as decisões acima 

mencionadas. Aliás, a existência de hipoteca ou qualquer constrição no 

imóvel usucapiendo não impede a procedência do pleito, como faz ver o 

seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. AÇÃO DE 

USUCAPIÃO. USUCAPIÃO. OBSTÁCULO OBJETIVO. HIPOTECA. A ação 

que visa usucapir com base no art. 1238 do CC, usucapião extraordinário, 

tem por requisito prova da posse de imóvel por quinze anos ininterruptos, 

sem oposição, independentemente de título e boa-fé. Na hipótese do 

possuidor estabelecer nele a sua moradia habitual ou ter realizado obras 

ou serviços de caráter produtivo o prazo é reduzido para 10 anos, 

respeitada a regra de transição disposta no art. 2.209 do Código Civil. A 

existência de hipoteca sobre o bem não é obstáculo objetivo à aquisição 

do título pela usucapião, exceto se constituída em favor da Caixa 

Econômica Federal em face de financiamento no âmbito do Sistema 

Financeiro de Habitação, por afetado à prestação de serviço público e a 

merecer igual tratamento ao do bem público. - Circunstância dos autos em 

que os requisitos à prescrição aquisitiva estão presentes; a hipoteca não 

é constituída em favor da Caixa Econômica Federal; e se impõe manter a 

sentença de procedência da ação. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação 

Cível Nº 70077926301, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 19/07/2018) Ainda, a prova 

oral revelou que os autores não possuem outro imóvel e, em consulta no 

sistema CEI, conforme documentos a seguir juntados, não se localizou 

qualquer imóvel em nome dos autores. Por fim, a parte autora providenciou 

a planta e o memorial descritivo georreferenciado do imóvel às fls. 

360/370, 387/397, 413/426, 489/497 e 522/523, suprindo, então, a 

exigência dos artigos 225, § 3º e 226, ambos da Lei n. 6.015/1973. Posto 

isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial para declarar, em 

favor dos autores, a aquisição por usucapião do imóvel alvo da Matrícula 

n. 620 do CRI de Tangará da Serra/MT (fls. 39/41). Essa sentença servirá 

de título para matrícula, oportunamente, no cartório de registro de imóveis 

dessa Comarca. CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, 

SUSPENDO a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, consoante o 

art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por 

fim, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. DOU A SENTENÇA POR PUBLICADA 

EM AUDIÊNCIA, SAINDO OS PRESENTES INTIMADOS. Após o trânsito em 

julgado e expedido o respectivo mandado para a transcrição, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221410 Nr: 11192-20.2016.811.0055

 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): ALTAIR ANTÔNIO GRIBLER JÚNIOR

 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:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 142 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 73,48 

(Setenta e três reais e quarenta e oito centavos), devendo a respectiva 

guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> 

D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias. 

Outrossim, diante da determinação judicial de fl. 142, intimo-o ainda para, 

no prazo de 30 dias, comprovar a distribuição da Carta Precatória de fl. 

135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 118251 Nr: 8240-15.2009.811.0055

 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 FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SUELI PEREIRA DOS REIS, 

THAISA PEREIRA DOS REIS BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ 

- OAB:24102-B/PR, HERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:73787/RS, 

SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:OAB/MT9941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à determinação judicial de fl. 162, § 4º, foi 

retificado o polo passivo dos autos para constar espólio de Sueli Pereira 

dos Reis, representado pela herdeira Thaisa Pereira dos Reis Bitenncourt. 

Sendo assim, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de intimar os 

advogados da parte autora para para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito, mormente para indicar o endereço para que seja 

cumprido o mandado de busca e apreensão e de citação do espólio.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208748 Nr: 1037-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE HASSON - 

OAB:17727/A

 Intimação do advogado da parte requerida para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda ao pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco 

centavos), devendo este valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, de titularidade de 

Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 13776 Nr: 2718-22.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO VOINICHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT, MIRANDA DE OLIVEIRA APPELT - OAB:13.330 

OAB/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado de intimação do executado acerca da 

penhora efetivada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 13776 Nr: 2718-22.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO VOINICHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT, MIRANDA DE OLIVEIRA APPELT - OAB:13.330 

OAB/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que à fl. 227 consta informação da Associação 

Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha acerca da penhora 

efetivada. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito, 

tendo em vista o não recolhimento da diligência para cumprimento do 

mandado de penhora, avaliação e depósito (certidão fl. 224).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 173327 Nr: 14997-49.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAJIULLAH KAFFASHI FOTO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico e dou fé que o advogado da parte requerida juntou comprovante 

de distribuição de carta precatória para oitiva de testemunha, entrentanto, 

a mesma não foi sequer expedida nos autos. Certifico, ainda, que em 

consulta ao site do e. TJMT, localizei a referida carta precatória distribuída 

via PJE, com despacho de mero expediente na data de 26.07.2018, mas 

sem conteúdo para leitura. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte requerida para que esclareçam, no 

prazo de quinze dias, quais documentos foram utilizados para distribuição 

da carta precatória nº 1022520-98.2018.811.0041, junto à 5ª Vara Cível da 

comarca de Cuiabá.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 201083 Nr: 15567-98.2015.811.0055

 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): RAMIRO MURAD SAAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERENSO 

JUNIOR - OAB:OAB/GO 31630-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 

- SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA KOMATSU - 

OAB:238729

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 112, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para, no prazo de quinze dias, 

pugnar o entender de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141914 Nr: 1249-18.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENY SOARES MARTINS DA SILVA, OMÉRIO ALVES 

TOLENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMÉRIO ALVES TOLENTINO, GENY SOARES 

MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, Geraldo de Oliveira Filho - 

OAB:3626-A/MT, KLEBER GIOVELLI - OAB:17788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1249-18.2012.811.0055 cód.141914

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: GENY SOARES MARTINS DA SILVA e OMÉRIO 

ALVES TOLENTINO

PARTE REQUERIDA: OMÉRIO ALVES TOLENTINO e GENY SOARES 

MARTINS DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Reconvindo: Geny Soares Martins da Silva, Cpf: 

86570684191, Rg: 11597240 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua 170, Nr 934-N, Bairro: Alto do Taruma, Cidade: Tangará da Serra-MT, 

atualmente em lugar incerto e não sabido. Requerido(a): Omério Alves 

Tolentino, Cpf: 55176488191, Rg: 1002458 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), 

solteiro(a), construtor, Endereço: Rua Caminho do Sol, Nº 558, Bairro: Rota 

do Sol, Cidade: Sorriso-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes requeridas, para efetuar o 

pagamento das custas processuais no importe de R$ 333,11 (trezentos e 

trinta e três reais e onze centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 186,00 

(cento e oitenta e seis reais) e o valor da taxa, qual seja R$ 147,11 (cento 

e quarenta e sete reais e onze centavos). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 55,10 (cinquenta e cinco reais e dez centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 09 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281346 Nr: 10095-14.2018.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRR, NATALY ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico que a justificativa 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.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270827 Nr: 1858-88.2018.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, Caroline Gonçalves Barros - OAB:24177-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 260815 Nr: 25467-37.2017.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDO, OJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo para a parte requerida apresentar a 

contestação, apesar de estar devidamente citada para o ato, conforme 

consta na certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl.48. Assim sendo, intimo a 

parte autora, para requerer o que lhe é de direito, no prazo legal.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat. 7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 258877 Nr: 23972-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACVV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 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 advogado da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar a certidão de nascimento que se encontra devidamente 

confeccionada na contracapa dos autos.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 26029 Nr: 2384-46.2004.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KKADS, AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altamiro Araújo de Oliveira - 

OAB:4928-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 24, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora na pessoa da advogada 

LIVRADA APARECIDA GAETE, OAB/MT 15.117 para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 144631 Nr: 4259-70.2012.811.0055

 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: DJDS, LMDS, LMDS, IMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCIMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 664 do 

CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos à partilha 

de fls. 110/113, relativa aos bens deixados em decorrência do falecimento 

da Sra. Cidia Iolanda Martins de Souza, atribuindo aos herdeiros os seus 

respectivos quinhões hereditários, em todos os bens descritos nestes 

autos, o que faço com observância dos artigos 660 a 663, do CPC, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. 

Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente 

Formal de Partilha, fornecendo à parte interessada as peças necessárias, 

nos termos do artigo 659, § 2º do CPC.Em seguida arquivem-se os autos, 

com as cautelas de estilo.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274753 Nr: 4789-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMADS, IABM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 31v, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256932 Nr: 22192-80.2017.811.0055

 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: MLACG, FC, EACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY FERREIRA LIMA DE 

FREITAS - OAB:18068, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - 

OAB:5897-A/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que diante da juntada do laudo pericial de fls. 453/472 e em 

atenção à r. decisão de fls. 400/401, impulsiono o feito para intimar as 

partes para, no prazo de 15 (quinze dias), em igual prazo (CPC, art. 477, 

§1º), manifestarem quanto ao referido laudo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez
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Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 246595 Nr: 14069-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, Tiago Shioji 

Tiuman - OAB:21461/0, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.92-verso a 

seguir transcrita: Certifico, que no dia 04.08.2018, diligenciei no endereço 

constante do mandado, e lá, não foi possível intimar a Srª. MARINETE 

ROSA GONÇALVES PESTANA, diante da não localização. Não reside mais 

naquele Distrito. Foram colhidas informações de que a requerida está 

residindo em Tangará da Serra. N dia 06.08.2018, INTIMEI o Sr. ADEMIR 

COSTA, dando ciência do inteiro teor do mandado, que lido, aceitou cópia 

da contrafé, ciente no verso do mandado. Informo que o requerente é 

cadeirante. Caso não compareça na audiência, informo a dificuldade de 

locomoção do autor. Foi informado de que a requerente está residindo 

nesta cidade. Na mesma data, diligenciei no local de apartamentos, onde o 

autor indicou, sendo que que naquele local, não foi possível a intimação da 

Srª. Marinete, diante da não localização. As pessoas ali indagadas, não 

conhecem a requerida. Devolvo para os devidos fins. Todo o referido é 

verdade e dou fé, que nos termos da legislação vigente e do Provimento 

n.º 056/2007, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte autora a se 

manifestar, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223074 Nr: 12478-33.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA VIEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens do executado para penhora, em razão da certidão de fl.55, a 

seguir transcrita: "Certifico que, em 26/01/2018 decorreu o prazo para a 

executada efetuar o pagamento da dívida, bem como em 04/07/2018, 

decorreu o prazo para esta opor embargos à execução."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157759 Nr: 6352-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SANTANA DE MORAIS, CONTINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAIS E DIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN M. S. CONTINI - 

OAB:OAB/MT 13.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Certifico que, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que de direito, em razão do decurso da suspensão do 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154483 Nr: 3117-94.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO SOUZA MEDEIROS

 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: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 Certifico que, intimo a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias 

requerer o que de direito, em razão do decurso do prazo da suspensão do 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282951 Nr: 11506-92.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA CUSTODIA PINTO SÃO MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO 

SUL - PREVISUL

 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:

 Certifico e dou fé que, haja vista a devolução das correspondências de 

fls.53 para citação e intimação, constando como motivo: "mudou-se", nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 5.2.4, 

impulsiono os presentes autos para que sejam enviados ao setor de 

matéria imprensa, a fim de ser a parte autora intimada a manifestar, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284269 Nr: 12448-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO JOSÉ DO RIO CLARO-MT, BANCO BRADESCO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO APARECIDO DE MATOS

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

OAB:379, RENATO CHAGAS CORREIA DA SILVA - OAB:MS 5.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento deuma diligência ao oficial de justiça, no Distrito de 

São Jorge, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 27511 Nr: 925-72.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOTARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOUREIRO VARGAS, LUIZ ANTONIO 

LORENZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABELLA MENEGASSI DUTRA 

SANTANA - OAB:11125/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE NEWTON DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:8392/MT

 Certifico que, intimo o exequente para retirar e instruir a carta precatória 

de fl. 232, expedida ao Juízo da Comarca de Mangueirinha-PR, bem como 

efetuar o preparo da carta precatória expedida ao Juízo da Comarca de 

Cuiabá em fl. 231, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284149 Nr: 12375-55.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, PENINSULA INTERNACIONAL 
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LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE, RAFAEL 

HENRIQUE PEZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Loureiro - 

OAB:23.863-PR, JOSÉ SILVÉRIO SANTA MARIA - OAB:26.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de três diligências ao oficial de justiça, no Jardim 

Califórnia, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141518 Nr: 862-03.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALVES PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que, em razão do decurso do prazo da suspensão do processo, 

intimo a parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157374 Nr: 5987-15.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MALDONADO FOLHA

 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, em razão do decurso do prazo da suspensão do processo, 

intimo a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 28259 Nr: 2104-41.2005.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que, haja vista a decisão de fl. 173, nos termos do Provimento 

n.º 7/2014/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo o executado para 

informar os dados para a expedição do alvará, v.g., nome do beneficiário, 

CPF ou CNPJ, conta, agência e banco, bem como que, se o autorizado for 

o advogado da parte, seja enviada uma procuração com poderes para 

receber e dar quitação, visando ao recebimento do valor depositado em fl. 

166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262274 Nr: 26448-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. DE JESUS SILVA E CIA LTDA, JOSE 

VALTER DE JESUS SILVA, LUCELIA LIMA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl. 55, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Certifico ainda que, para no prazo de 05 (cinco) dias, a parte 

exequente efetue o pagamento do importe de R$ 73,48 (setenta e três 

reais e quarenta e oito centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pela oficiala de justiça LUBIA NUNES DA COSTA, 

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.: 281374 Nr: 10121-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, DISTRIBUIDORA 

ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. V. LUSTOZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.20 v., 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.: 112070 Nr: 2276-41.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DE GODOY, CARLA PATRICIA LEAL VAN 

GROL, Erica Vanessa Brum Lobo da Gama, CILENE RAVAGNANI 

GASPAROTTO, DANIEL BRUNO ALVES ASCARI, FELIPE ADRIANO COURA 

COUTINHO, GRACIANE DA CRUZ, FERNANDA FERNANDES DE OLIVEIRA, 

JOAO PAULO DE ANDRADE, GLADSTON ROOGER MARINHO PILONETO, 

JULIANE RODRIGUES DE ASSIS, LUÃ MONIQUE BALERO PEROBA DE 

MORAIS RAMALHO, MONICA ZIMMER RAMBO, NADIA REGINA LENA 

AOKI, NEIVA IAGLA BELAI, NORBERTO DE PAULA KOVALESKI JUNIOR, 

PRISCILA ZUCONELLI, RAQUIELE MACHADO DE SOUZA, SIRLEI FATIMA 

TORMEM, KATIA PRICILA KARASIAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARÁ DA 

SERRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Certifico que o segundo parágrafo da decisão de fl. 859 já foi cumprido, 

tendo em vista que o Alvará Eletrônico nº. 329163-4/2017 já foi expedido 

no dia 08/06/2017. Desse modo, intimo a parte requerida para requerer o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283704 Nr: 12079-33.2018.811.0055

 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: SOMPO SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA MENEGUCI PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMMON VEIGA GUZZO - 

OAB:187.799/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca da certidão de fl. 46, a seguir transcrita: "... Não foi 

possível citar bem como Intimar o requerido, em virtude de não ser 

localizado. Informei-me com o Sr. Odilon Luis Lisboa, o qual informou ser 

tio do requerido, que o mesmop mudou-se recentemente para o estado do 

Paraná, mas que atualmente fora trabalhar na Espanha, devendo retornar 

em 03 anos."

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284268 Nr: 12446-57.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ARAÇATUBA-SP, FERNANDA PAIVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO VOINICHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DALSOGLIO GARCIA 

- OAB:246.353, MARIELE FRANCO MOREIRA - OAB:241.694/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cerifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento deuma diligência ao oficial de 

justiça, no bairro Jardim do Lago, 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.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239842 Nr: 7601-16.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCENTER CALÇADOS CENTRO OESTE 

LTDA, MARIO ZANATTA, WALMAR MARIA MARIA LIMA BRANDÃO 

ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:38266

 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 da taxa judiciária no importe de R$ 136,26 

(cento e trinta e seis reais e vinte e seis centavos), a que foi condenada 

nos termos da r. sentença de folhas 15. 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 taxas e incluir o valor. O sistema vai gerar 

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

guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Tangará da Serra aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam 

efetuados os pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos 

valores da taxa as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 184207 Nr: 2126-50.2015.811.0055

 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: FAUSTINO CIRQUEIRA DOS REIS CORADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA, DRA. AZENATE FERNANDES E CARVALHO, OAB Nº 

12.183, para informar o endereço completo (bairro) da parte autora para 

posterior intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220329 Nr: 10300-14.2016.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA KIDS COMERCIO ROUPAS ART. INF. 

LTDA, LEANDRA MAGRO, LIENE MAGRO FANTINEL, MARTA TERESINHA 

LUCENTINI PEZZO, ADRIANA FLAVIA PEZZO DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10074, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ e do 

art. 1023, §2º do NCPC, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a 

parte requerida para, querendo, se manifeste quanto aos embargos 

opostos, no prazo legal.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 125411 Nr: 4359-93.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE JOANA SPINDULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 2877 Nr: 1209-27.1998.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADE VIGESA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:4904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO SALVATORE 

LUPATELLI - OAB:277865-SP

 Execução Fiscal nº 1209-27.1998 (Cód. 2877)

VISTOS, ETC.

Defiro o pedido formulado na petição retro e, por conseguinte, determino 

que se proceda com uma tentativa de penhora online do valor de R$ 

4.330.177,32, nas contas da parte executada Sade Vigesa s/a, através do 

Sistema BACENJUD (LEF, arts. 10 e 11, I e NCPC 854, caput).

Por conseguinte, determino que os autos permaneçam no gabinete até que 

se processe a ordem de constrição de valores, nos termos do item 

2.19.1.3 da CNGC.

 Sendo frutífera a tentativa supra, intime-se imediatamente o executado 

pelo correio, mediante remessa de cópia do termo/auto de penhora (art. 

12, §1º da LEF), para fins de ciência e, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 dias, ao que deverá garantir o juízo (art. 16, §1º da LEF).

Anoto, desde já, que se o aviso de recebimento não for subscrito pelo 

executado, pessoalmente, ou por seu representante legal, deverá ser 

efetuada sua intimação através de Oficial de Justiça, ex vi artigo 12,§3º da 

LEF.

Restando frustrada a diligência supra, manifeste-se o exequente em 

prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 04 de junho de 2018.
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 153171 Nr: 1841-28.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CULTURAL SERRA - ACS

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

OAB:1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 Execução Fiscal nº 1841-28.2013 (Cód. 153171)

VISTOS, ETC.

Defiro o pedido formulado na petição retro e, por conseguinte, determino 

que se proceda com uma tentativa de penhora online do valor de R$ 

6.121,72, nas contas da parte executada, através do Sistema BACENJUD 

(LEF, arts. 10 e 11, I e NCPC 854, caput).

Por conseguinte, determino que os autos permaneçam no gabinete até que 

se processe a ordem de constrição de valores, nos termos do item 

2.19.1.3 da CNGC.

 Sendo frutífera a tentativa supra, intime-se imediatamente o executado 

pelo correio, mediante remessa de cópia do termo/auto de penhora (art. 

12, §1º da LEF), para fins de ciência e, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 dias, ao que deverá garantir o juízo (art. 16, §1º da LEF).

Anoto, desde já, que se o aviso de recebimento não for subscrito pelo 

executado, pessoalmente, ou por seu representante legal, deverá ser 

efetuada sua intimação através de Oficial de Justiça, ex vi artigo 12,§3º da 

LEF.

Restando frustrada a diligência supra, manifeste-se o exequente em 

prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 119517 Nr: 9446-64.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLARIA SÃO JOSÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 VISTOS,

Compulsando os autos, vislumbro que a presente execução se arrasta há 

anos, sem que o exequente consiga receber o crédito que lhe é devido, 

sendo que foi procedido diversas tentativas neste sentido, sem êxito.

DEFIRO o pedido de fls. 120 e na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC 

e Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line via BACENJUD 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte executada.

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

horas) subsequentes, promova-se a liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes, também a transferência para a conta única judicial, dando-se 

ciência às partes do resultado.

Intime-se o executado, bem como certifique-se quanto ao prazo de 

oferecimento de embargos

Caso infrutífera, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, 

no prazo de 30 dias.

Intime-se.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 60536 Nr: 2156-66.2007.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TANGARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Execução Fiscal - Cód. 60536

VISTOS,

Compulsando os autos, vislumbro que a presente execução se arrasta há 

anos, sem que o exequente consiga receber o crédito que lhe é devido, 

sendo que foi procedido diversas tentativas neste sentido, sem êxito.

DEFIRO o pedido de fls. 79 e na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line via BACENJUD 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte executada.

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

horas) subsequentes, promova-se a liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes, também a transferência para a conta única judicial, dando-se 

ciência às partes do resultado.

Caso infrutífera, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, 

no prazo de 30 dias.

Intime-se.

 Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra, 23 de julho de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 61915 Nr: 3441-94.2007.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERÁCLITO GOMES SIQUEIRA, HERACLITO G. 

SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 Execução Fiscal - Cód. 61915

VISTOS,

Compulsando os autos, vislumbro que a presente execução se arrasta há 

anos, sem que o exequente consiga receber o crédito que lhe é devido, 

sendo que foi procedido diversas tentativas neste sentido, sem êxito.

DEFIRO o pedido de fls. 52 e na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line via BACENJUD 

tomando por base o CPF/CNPJ das partes executadas.

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

horas) subsequentes, promova-se a liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes, também a transferência para a conta única judicial, dando-se 

ciência às partes do resultado.

Caso infrutífera, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, 

no prazo de 30 dias.

Intime-se.

 Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra, 23 de julho de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165370 Nr: 3978-46.2014.811.0055

 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: MARIA MADELA PRECIZO GAVIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 250 de 635



Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162913 Nr: 14677-33.2013.811.0055

 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: SIMONE RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205307 Nr: 18946-47.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARQUIELI CRISTINA PIRES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162778 Nr: 14434-89.2013.811.0055

 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: MARGARIDA MACENTE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165819 Nr: 4759-68.2014.811.0055

 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: MARIA APARECIDA BATISTA CARNEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Recebo o pedido como liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 

do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 142633 Nr: 2071-07.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO JARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2071-07.2012 (Cód. 142633)

VISTOS, ETC.

Recebo a petição de folhas retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Entrementes, ante a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o 

qual trouxe inovações concernentes aos requisitos da petição de 

cumprimento de sentença, determino a parte requerente que retifique o 

petitório observando os termos do artigo 534 NCPC, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 139024 Nr: 9467-69.2011.811.0055

 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: INÊS CAMPOS GERMINARI DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9467-69.2011 (Cód. 139024)

VISTOS, ETC.

Recebo a petição de folhas retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Entrementes, ante a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o 

qual trouxe inovações concernentes aos requisitos da petição de 

cumprimento de sentença, determino a parte requerente que retifique o 

petitório observando os termos do artigo 534 NCPC, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 
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escorreitos e, por consequência, homologados.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 161935 Nr: 12922-71.2013.811.0055

 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: FRANCISCO RUBENS PIMENTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12922-71.2013 (Cód. 161935)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido como liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 

do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165839 Nr: 4799-50.2014.811.0055

 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: EDSON SADAMI KAVABATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4799-50.2014 (Cód. 165839)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido como liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 

do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 239147 Nr: 6590-49.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DJAIME ALVES CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTÓVÃO 

ALMEIDA - OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 Execução Fiscal - Cód. 239147

VISTOS,

Compulsando os autos, vislumbro que a presente execução se arrasta há 

anos, sem que o exequente consiga receber o crédito que lhe é devido, 

sendo que foi procedido diversas tentativas neste sentido, sem êxito.

DEFIRO o pedido de fls. 23 e na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line via BACENJUD 

tomando por base o CPF/CNPJ das partes executadas.

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

horas) subsequentes, promova-se a liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes, também a transferência para a conta única judicial, dando-se 

ciência às partes do resultado.

Caso infrutífera, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, 

no prazo de 30 dias.

Intime-se.

 Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra, 02 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 153171 Nr: 1841-28.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CULTURAL SERRA - ACS

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

OAB:1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 Certifico que, em razão da penhora frutífera nestes autos (Bacenjud), 

consoante termo de penhora de fl. 317, intimo o executado, na pessoa de 

seu advogado para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 dias, 

consoante decisão retro. Tangará da Serra-MT, 08/08/2018.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 239147 Nr: 6590-49.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DJAIME ALVES CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTÓVÃO 

ALMEIDA - OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 Certifico que, em razão da penhora frutífera nestes autos (Bacenjud), 

consoante termo de penhora de fl. 29, intimo o executado, na pessoa de 

seu advogado para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 dias, 

consoante decisão retro. Tangará da Serra-MT, 08/08/2018.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 60536 Nr: 2156-66.2007.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TANGARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Certifico que, em razão da penhora frutífera nestes autos (Bacenjud), 

consoante termo de penhora de fl. 92, intimo o executado, na pessoa de 

seu advogado para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 dias, 
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consoante decisão retro. Tangará da Serra-MT, 08/08/2018.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 119517 Nr: 9446-64.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLARIA SÃO JOSÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Certifico que, em razão da penhora frutífera nestes autos (Bacenjud), 

consoante termo de penhora de fl. 127, intimo o executado, na pessoa de 

seu advogado para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 dias, 

consoante decisão retro. Tangará da Serra-MT, 08/08/2018.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 61915 Nr: 3441-94.2007.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERÁCLITO GOMES SIQUEIRA, HERACLITO G. 

SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 Certifico que, compulsando detidamente os autos verifica-se ausente o 

instrumento de mandato conferido pelo executado ao advogado ADHEMAR 

CARLOS RODRIGUES CRUZADO - OAB/MT 9740-B, peticionante de fls. 

13/17, sendo assim, nos termos da legislação vigente e Provimento n. 

041/2016-CGJ/MT, intimo o aludido patrono para que regularize a 

representação judicial de seu cliente, no prazo legal, bem como para, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 dias, em razão da penhora 

frutífera nestes autos (Bacenjud), consoante termo de penhora de fl. 58, 

de conformidade com a decisão retro.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 172035 Nr: 13639-49.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERNITA FRANCISCA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 104, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148755 Nr: 8669-74.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DA SILVA

 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:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 196-v, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 136952 Nr: 7247-98.2011.811.0055

 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: LUZIA DO CARMO TOSTIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/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): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139432 Nr: 9911-05.2011.811.0055

 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: ALICE RAMOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 116/120, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 161728 Nr: 12559-84.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON ABELHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 150.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 124286 Nr: 3287-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Galli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 165, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141705 Nr: 1054-33.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL RAIMUNDO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1054-33.2012.811.0055 cód.141705

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PARTE REQUERIDA: GABRIEL RAIMUNDO DE FREITAS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Gabriel Raimundo de Freitas, Cpf: 

27710254268, Rg: 389.881 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), vigilante, 

Endereço: Rua Nefter de Carvalho N° 95-E, Bairro: Centro, Cidade: 

Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, efetuar o pagamento as 

custas processuais no importe de R$ 447,19 (quatrocentos e quarenta e 

sete reais e dezenove centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 

(trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, 

qual seja R$ 134,24 (cento e trinta e quatro reais e vinte e quatro 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. Proceder da mesma 

forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no Protocolo Geral do 

Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, técnica judiciária, 

digitei.

 Tangará da Serra - MT, 09 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163891 Nr: 1347-32.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS SERAFIM BELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 447,19 (quinhentos e setenta e cinco reais 

e cinquenta e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 

(trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, 

qual seja R$ 134,24duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. Proceder da mesma 

forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no Protocolo Geral do 

Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, técnica judiciária, 

digitei.

 Tangará da Serra - MT, 09 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177601 Nr: 19668-18.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON, MARLI DE OLIVEIRA GOLON, 

HILDA GOLON BENETTI, DIOGENE VERGINIO BENETTI

 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 TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 19668-18.2014.811.0055 cód. 177601

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: UNIÃO

PARTE REQUERIDA: MARIO GOLON e MARLI DE OLIVEIRA GOLON e 

DIOGENE VERGINIO BENETTI e HILDA GOLON BENETTI

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Diogene Verginio Benetti, Cpf: 

20023219904, Rg: 847.984 SSP PR Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

agropecuarista, Endereço: Rua Jacaranda, 489, Bairro: Centro, Cidade: 

Quedas do Iguaçú-PR, atualmente em lugar incerto e não sabido; 

Executados(as): Hilda Golon Benetti, Cpf: 72419148991, Rg: 4.177.604-8 

SSP PR Filiação: , brasileiro(a), casado(a), agropecuarista, Endereço: Rua 
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Jacarandá, 489, Bairro: Centro, Cidade: Quedas do Iguaçu-PR, atualmente 

em lugar incerto e não sabido; Executados(as): Mario Golon, Cpf: 

28275543991, Rg: 2.036.247 SSP PR Filiação: Henrique Golon e Olavina 

Golon, brasileiro(a), casado(a), comerciante, Endereço: Rua 07 de 

Setembro Nº 10, Bairro: Pedro Cardoso, Cidade: Quirinopolis-GO, 

atualmente em lugar incerto e não sabido; Executados(as): Marli de 

Oliveira Golon, Cpf: 86438557900, Rg: 3.599.040-2 SSP PR Filiação: , 

brasileiro(a), casado(a), agricultora, Endereço: Rua Pastor Valdevino 

Ferreira Dias ( 4-A )Nº 1588-S, Bairro: Cidade Alta, Cidade: Tangará da 

Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 1.389,79 (mil trezentos e oitenta 

e nove reais e setenta e nove centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de que o não 

recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

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

valor informado deverá ser recolhido num único boleto discriminando o 

valor das custas, sendo R$ 644,67 (seiscentos e quarenta e quatro reais 

e sessenta e sete centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 745,12( 

setecentos e quarenta e cinco reais e doze centavos). Fica cientificado de 

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

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. 

Proceder da mesma forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga 

no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá 

providenciar também o pagamento das custas ao contador não oficializado 

no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 09 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281966 Nr: 10600-05.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO APARECIDA GOMES RUBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para se manifestar acerca da 

implantação do benefício deferido nos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118027 Nr: 8036-68.2009.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. & E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

ME, ENIR CESAR DE OLIVEIRA, REGINALDO CESAR VEDOJA, EDMILSON 

RODRIGUES QUERENDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 8036-68.2009.811.0055 cód.118027

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: R. & E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME e 

ENIR CESAR DE OLIVEIRA e EDMILSON RODRIGUES QUERENDO e 

REGINALDO CESAR VEDOJA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Edmilson Rodrigues Querendo, Cpf: 

42133998187 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Parte Sem Endereço 

(Aguardando Regularização), Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente 

em lugar incerto e não sabido; Executados(as): Enir Cesar de Oliveira, Cpf: 

28531450187 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Antonio Hortolani, 

87-N, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT, atualmente em lugar 

incerto e não sabido; Executados(as): R. & e Comércio e Representações 

Ltda Me, CNPJ: 00260167000191, brasileiro(a), , Endereço: Rua Antonio 

Hortolani Nº 87-N, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT, 

atualmente em lugar incerto e não sabido; Executados(as): Reginaldo 

Cesar Vedoja, Cpf: 20157940187, Rg: 078404 SSP MS Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua 26 Nº 413, Bairro: Centro, Cidade: Tangará 

da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, para efetuar o pagamento 

das custas processuais no importe de R$ 609,55 (seiscentos e nove reais 

e cinquenta e cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença prolatada, no prazo de 5 (cinco) dias contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de que o não recolhimento das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. O valor informado deverá ser recolhido 

num único boleto discriminando o valor das custas, sendo R$ 312,95 

(trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos) e o valor da taxa, 

qual seja R$ 296,60 ( duzentos e noventa e seis reais e sessenta 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas), preencher o valor. Proceder da mesma 

forma com a taxa (caso houver) e mandar gerar a guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no Protocolo Geral do 

Fórum da Comarca de Tangará da Serra, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Eu, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, técnica judiciária, 

digitei.

 Tangará da Serra - MT, 09 de agosto de 2018.

CLAUDILENE GONÇALVES FIDELIS

Gestora Geral

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272508 Nr: 3050-56.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ABELHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação e manifestar quanto à reconvenção juntada aos autos no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 105327 Nr: 4052-13.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ARISTIDES BONZANINI, REINALDO 

VILELLA BONZANINI, MARIA VILELLA BONZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte requerida para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123619 Nr: 2658-97.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO BARBOSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte requerida para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123618 Nr: 2657-15.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO BARBOSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte autora para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 163837 Nr: 1242-55.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. HENDGES DA SILVA EPP, ALINE 

CRISTINA HENDGES DA SILVA, FLAVIO FERNANDO ZILIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP, JEAN COLIN TALAVERA - OAB:230741/SP, 

RENATA CRISTINA TAVERNARO BRESCIANI - OAB:OAB/SP 316.000, 

VANESSA ALMEIDA LOPES - OAB:OAB/SP 341367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa 

nos sentido de intimar o Advogado da parte autora, para se querer 

impugnar a contestação apresentada pela Defensoria Pública, tendo em 

vista que a mesma foi nomeada como curador especial da parte requerida, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 15129 Nr: 1040-35.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, Frederico Eugênio Fernandes Filho - OAB:6226-A/MT, 

João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de imprensa, no sentido de intimar o 

Advogado da parte autora, para dar prosseguimento ao feito, em face o 

decurso do prazo da suspensão deferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285243 Nr: 13261-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MC, ASBL, AI, ETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEAFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inicialmente, considerando que a prova pericial pretendida nos autos é de 

fácil destruição, defiro, por ora, o trâmite da ação em segredo de justiça.

Conforme certificado à fl. 78, não há notícias nos autos do pagamento de 

custas referente os emolumentos da distribuição e contadoria, nos termos 

do Provimento n. 08/2002/CM.

Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte requerente para realizar o pagamento da referida taxa no valor de 

R$ 45,41, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Por fim, ante a ausência de litigiosidade no procedimento de produção de 

provas, visto que inadmissível, em regra, a apresentação de defesa ou 

recurso, nos termos do artigo §4º do artigo 382 do Código de Processo 

Civil e o adiantamento das custas e taxas processuais pelos requerentes, 

reputo dispensável a prestação da caução prevista no artigo 83 do Código 

de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 197894 Nr: 13070-14.2015.811.0055

 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: VANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - 

FTC, INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA, 

LADEIA TRETTEL E DRUMOND LTDA, UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO 

UNISA

 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: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, CLAUDIO ANDRÉ MARINHO GRAMARIN - 

OAB:14551-B, HERNANI LOPES DE SÁ NETO - OAB:OAB/BA 15.502, 

LISE SANTOS AGUIAR - OAB:BA 20.801, MARCELA CASTEL 

CAMARGO - OAB:OAB/SP 146.771, MARIANA ROSA GOLBERTO 

MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, NATÁLIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:17.737/MT, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA - OAB:OAB/BA 

15462

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS TENDO EM VISTA QUE DECORREU PRAZO DE 02(*DOIS) 

MESES E NÃO FOI APRESENTADO NOS AUTOS A HABILITAÇÃO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 256 de 635



REPRESENTANTE DO ESPOLIO OU DOS HERDEIROS, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18201 Nr: 617-41.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON ROSA - 

OAB:4117-B, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B, 

TELMA DE MEDEIROS ROSA - OAB:5044-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO ACOSTADA AS FLS. 425,BEM COMO ACERCA 

DA RESPOSTA DO OFICIO EXPEDIDO PARA A PRIMEIRA VARA CIVEL DE 

CAMPO NOVO ACOSTADA AS FLS. 413-415, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260780 Nr: 25433-62.2017.811.0055

 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: REJANE DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a intimação do requerente na pessoa do seu advogado para 

apresentação de endereço correto e atual da parte requerida para citação 

manifestação, intime-se o requerente pessoalmente, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, voltem-me para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269818 Nr: 852-46.2018.811.0055

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA ALVES FURQUIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1010,84 (mil e dez reais e oitenta e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de folhas 58. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 484,72 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e 

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

526,12 (quinhentos e vinte e seis reais e doze centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 190321 Nr: 6898-56.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE SOUZA PEDROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente à fl. 75 em desfavor do executado, no valor da 

última atualização nos autos (fls. 13/14).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Restando a diligência infrutífera, intime-se o exequente para promover o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, com a indicação de 

bens penhoráveis.

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142535 Nr: 1955-98.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR ESTEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL 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: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 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$ 

1682,68 (mil seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 941. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 820,64 (oitocentos e vinte reais 

e sessenta e quatro centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

862,04 (oitocentos e sessenta e dois reais 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/CNPJ do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 
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geral do Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. A parte deverá providenciar também o 

pagamento das custas ao contador não oficializado no valor de R$ 110,19 

(cento e dez reais e dezenove centavos), devendo este último valor ser 

depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil 

S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04, 

comprovando o pagamento nos autos sob pena de anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos autos o respectivo 

comprovante. Adverte-se de que, caso não sejam efetuados os 

pagamentos, será emitida Certidão de Débito relativa aos valores das 

custas e taxas as quais serão encaminhadas ao Departamento de 

Controle e Arrecadação - DCA, para ser distribuída ao Tabelionato de 

Protesto, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 286047 Nr: 1295-24.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DE JUÍNA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DE FREITAS APOLINARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO LEMOS GIL - 

OAB:14933

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação acerca do cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 273946 Nr: 4246-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONE COSTA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VICENTE DA COSTA - 

OAB:12108/MT

 após dê-se vistas dos autos as partes para que no prazo de 05 (cinco) 

dias apresentem suas derradeiras alegações finais por escrito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 250363 Nr: 16984-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FAUSTINO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): José Faustino da Cruz, Cpf: 45925968115, Rg: 866.593 

SSP MT Filiação: Anésio Anselmo da Cruz e Florisbela Faustino, data de 

nascimento: 27/04/1953, brasileiro(a), natural de Ribeirão bonito-PR, 

casado(a), operador de máquinas, Endereço: Rua 18, 1464-S, Bairro: 

Jardim Tapirapua, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 14.01.2017 no Big Master Supermercado, o 

denunciado subtraiu para si ou para outrem, com abuso de confiança, 

coisa alheia móvel, consistente em 02 pares de brincos e 01 sabonete

Decisão/Despacho:Autos nº 16984-18.2017.811.0055 – Cód. 250363 

VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Defiro o requerimento do Ministério Público de 

fls. 37. II – Promova-se a citação edilícia do requerido para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias. III – Transcorrido o prazo do edital, sem 

manifestação, nomeio o nobre Defensor Público desta Comarca, para que 

apresente as contrarrazões. Citem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Tangará da Serra, 10 de Maio de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVA, JUIZ DE DIREITO

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 200414 Nr: 15043-04.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DOS SANTOS MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÕ DE SENTENÇA

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS Nº 15043-04.2015.811.0055 código 200414

 ESPÉCIE: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RÉU(S): THIAGO DOS SANTOS MAIA

INTIMANDO: Réu(s): Thiago dos Santos Maia, CPMF: 05356972105, Rg: 

25645200 SSP MT Filiação: Aparecido dos Santos Maia e Maria de Lurdes 

dos Santos Maia, data de nascimento: 27/03/1996, brasileiro(a), natural de 

Tangara da serra-MT, , servente de pedreiro, Endereço: Rua 07A, Esq 32, 

Nº 832 - N, Fone (65) 9674-3101, Bairro: Vila Horizonte, Cidade: Tangará 

da Serra-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu acima qualificado para tomar ciência da 

sentença a seguir transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: Autos nº: 15043-04.2015.811.0055.Código Apolo 

nº: 200414.Vistos etc.O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

através da Promotora de Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. 

Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, ofereceu denúncia em 09 de março 

de 2016 contra Thiago dos Santos Maia, qualificado nos autos, 

atribuindo-lhe a prática do crime insculpido no artigo 147 do Código Penal, 

bem como, a autoria da contravenção penal caracterizada no artigo 21 do 

Decreto-Lei nº 3.688/41, com a incidência da circunstância agravante 

descrita no artigo 61, II, alínea “f”, do CP, na forma do artigo 69 do CP 

(concurso material).Consta da exordial acusatória: Fato 01 – art. 21 do 

Decreto-Lei nº 3.688/41 “(...) Na data de 20.03.2015, aproximadamente às 

19h15min, em via pública, nesta cidade e Comarca de Tangará da 

Serra/MT, o denunciado THIAGO DOS SANTOS MAIA, com consciência e 

vontade, perpetrou vias de fato contra sua ex-companheira Thainara 

Aparecida Santana Soares (...)”Fato 02 – art. 147 do CP.“(...) Nas mesmas 

circunstâncias de data, horário e local acima delineados, o denunciado 

THIAGO DOS SANTOS MAIA, com consciência e vontade, ameaçou sua 

ex-companheira Thainara Aparecida Santana Soares, por palavras, de 

causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, a morte (...)”.A peça inicial 

acusatória foi recebida em 29 de março de 2016, na forma colocada em 

Juízo, às fls. 35.Citado pessoalmente para os termos da ação (fls. 37), o 

réu, por meio da Defensoria Pública, apresentou resposta às fls. 41/41 

verso.Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se 

realizou às fls. 54/55, instante em a vítima Thainara Aparecida Santana 

Soares, as testemunhas/informantes Deyse Adriele Martins Lemes, 

Marlene Nunes Santana e Inês de Jesus Barbosa foram ouvidas, bem 

como, o réu Thiago dos Santos Maia foi devidamente interrogado (mídia de 

fls. 56). O Ministério Público, de forma oral, apresentou as derradeiras 

alegações, instante em que pugnou pela procedência integral da exordial 

acusatória, com o fito de condenar o réu como incurso nas penas da 

contravenção penal de vias de fato e crime de ameaça.Por derradeiro, às 

fls. 59/61, a Defesa pugnou que a pena seja fixada no mínimo legal, pelo 

reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e 

da confissão, bem como, requereu a imposição de regime inicial mais 
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favorável para o início do cumprimento da pena. Vieram os autos 

conclusos para prolação de sentença.Relatei o necessário. FUNDAMENTO 

E DECIDO.A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido 

processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, razão porque, não havendo questões prévias impeditivas da 

análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva do Estado.DA 

CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO Artigo 21 do Decreto-Lei nº 

3.688/41) A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma 

cristalina, através do boletim de ocorrência (fls. 12/13 verso), termo de 

declarações da vítima (fls. 14), pedido de providências protetivas (fls. 

15/16), termo de declarações de testemunhas (fls. 17 e 20/21), bem como, 

pelos depoimentos prestados em Juízo. No mesmo passo, a AUTORIA 

restou consubstanciada nos autos de forma robusta, demonstrando que o 

réu efetivamente praticou a contravenção penal insculpida no artigo 21 do 

Decreto-Lei nº 3.688/41. Vejamos: A vítima Thainara Aparecida Santana 

Soares, acerca dos fatos, perante a Autoridade Policial informou: “(...) 

QUE, conviveu com o suspeito THIAGO DOS SANTOS MAIA, por aprox. 

dois anos, com o qual gerou um filho e está separada há aprox.. três 

meses, justamente por causa do ciúme possessivo dele e desde então 

THIAGO passou a insistir querendo voltar, mas como não foi 

correspondido, começou a perturbar, vigiar, perseguir, ameaçar e até 

agredir a declarante, como ocorreu ontem por volta das 19h30min., 

quando a declarante estava indo no mercado comprar erva de tereré com 

sua amiga DEISE, para depois irem na casa da prima dela, quando ele a 

abordou no caminho, puxou seu cabelo por trás e lhe deu dois tapas no 

rosto, dizendo que estava mentindo para ele, porque a declarante tinha 

dito que estava sem telefone, justamente para não atende-lo e ele a viu 

com um aparelho nas mãos (...)” (fls. 14). A vítima foi novamente inquirida 

em Juízo, instante em que aduziu que na data do fato, em companhia de 

sua amiga Dayse, estava se dirigindo ao mercado a pedido de sua 

genitora, instante em que o réu apareceu e ofendeu a sua integridade 

física, mediante puxões de cabelos e tapas no rosto, assim como, 

danificou o seu aparelho celular. Corroborando as declarações da vítima, 

a testemunha Dayse Adrielle Martins Lemes, ao ser ouvida no distrito 

policial, afirmou: “(...) QUE é amiga da vítima há muitos anos; QUE ela lhe 

confessou que após a separação do suspeito ele fica lhe perseguia e 

puxava o seu cabelo onde a encontrava; QUE no dia dos fato 20/03/2015, 

a depoente estava indo ao mercado junto com a sua amiga Thainara, 

quando por volta de umas sete horas da noite o suspeito foi de bicicleta 

trás delas; QUE o suspeito se aproximou e começou a conversar com a 

vítima e ela não lhe deu atenção pois estava mexendo no celular; QUE o 

suspeito irritado disse ‘se você não conversar comigo não vai conversar 

com mais ninguém’ e então pegou o celular da vítima e jogou ao chão; QUE 

o suspeito puxou os cabelos da vítima e deu um tapa na cara dela (...)” 

(fls. 20).A testemunha supracitada, ao ser auscultada, aduziu que na data 

do fato estava indo a um mercado juntamente com a vítima, momento em 

que o réu se aproximou, puxou os cabelos e proferiu um tapa no rosto da 

ofendida.Na mesma senda, a testemunha Marlene Nunes Santana, ouvida 

pela Autoridade Policial sobre os fatos, narrou: “(...) QUE a vítima é a sua 

filha; QUE ela e Thiago (suspeito) eram namorados; QUE ela começou a 

namorar escondido, quando ela tinha quatorze anos engravidou do 

suspeito; QUE eles brigavam de forma constante e se separavam, mas 

depois de um tempo reatavam o namoro; QUE na época que estavam 

separados ele sempre ‘cercava ela, e fica a seguindo’; QUE no dia dos 

fatos 20/03/2015, a vítima estava separada do suspeito; QUE a depoente 

mandou a sua filha ao mercadinho; QUE no meio do caminho o suspeito 

atacou ela por traz puxando-lhe os cabelos, e batendo na cara dela; QUE 

o suspeito jogou o celular na vítima ao chão quebrando-o (...)” (fls. 17) A 

referida testemunha foi devidamente auscultada em Juízo, instante em que 

aduziu que vários foram os desentendimentos entre o réu e a vítima, 

sendo que, com relação ao fato narrado na exordial, afirmou que a 

ofendida chegou a sua residência, em companhia de sua amiga Dayse, 

narrando que o réu puxou os seus cabelos, proferiu um tapa em seu rosto 

e quebrou o seu aparelho celular. A testemunha de defesa, Inês Jesus 

Barbosa, ao ser ouvida na solenidade instrutória, acerca do fato nada 

relatou. Todavia, aduziu que o réu não teve problema algum com as 

demais mulheres com quem se relacionou. O réu Thiago dos Santos Maia 

foi devidamente interrogado na oralidade instrutória, momento em que 

negou a prática delitiva, aduzindo que no dia do fato, a vítima foi até a sua 

residência lhe ofender, haja vista que a mesma estava se relacionando 

com outra pessoa. Ademais, afirmou que ao sair de sua residência para 

conversar com a vítima, esta proferiu um tapa em seu rosto, instante em 

que revidou e acertou o aparelho celular da ofendida que caiu ao chão e 

quebrou. Desse modo, compulsando com acuidade os elementos 

probatórios produzidos durante a persecução penal, constato que são 

robustos e cristalinos para evidenciar que o réu Thiago dos Santos Maia 

praticou a contravenção penal de vias de fato em face da vítima Thainara 

Aparecida Santana Soares.Pois bem.A contravenção penal de vias de 

fato trata-se de infração penal que ameaça a integridade física através da 

prática de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não 

resulte em lesões corporais. São os atos agressivos de provocação 

praticados contra alguém. Servem como exemplos os atos de: empurrar, 

sacudir, rasgar ou arrancar roupas, puxar cabelo, dar socos ou pontapés, 

arremessar objetos, e demais atos que não cheguem a causar lesão 

corporal.As declarações da vítima foram proferidas de forma segura e 

harmônica com os demais elementos probatórios, sendo, inclusive, 

corroboradas pelas informações declinadas pela testemunha Dayse que, 

por sua vez, afirmou que presenciou o réu proferir um tapa no rosto da 

vítima, bem como, puxar-lhe os cabelos.Evidente, pois, que há prova 

suficiente para amparar édito condenatório, uma vez que é cediço que a 

palavra da vítima em crimes de violência doméstica assume especial 

relevância probatória.A propósito: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO 

CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO 

MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. 

ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento 

firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no 

sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao 

recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da 

impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada 

flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a 

concessão da ordem de ofício. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, 

pois evidente a necessidade de amplo reexame do material 

fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é 

incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes 

praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui 

especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, 

às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Habeas 

corpus não conhecido. (HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)” Por fim, não é 

demais lembrar que a contravenção penal de vias de fato caracteriza-se 

por não deixar vestígios, diferenciando-a do crime de lesões corporais, 

razão pela qual, não há a necessidade de exame pericial para a sua 

comprovação. A propósito: “APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO 

CONTRA A MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR E/OU DOMÉSTICO – ART. 21 

DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – 

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – 

DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE EFETIVA OFENSA À 

INCOLUMIDADE CORPORAL DA VÍTIMA – INFRAÇÃO PENAL QUE SE 

CARACTERIZA PELO SIMPLES EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA – 

RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. A contravenção penal de vias de 

fato caracteriza-se pelo emprego de violência física contra a pessoa, sem 

que haja produção de lesão corporal. Daí falar-se em tipo penal 

subsidiário, com vistas a proteger a incolumidade pessoal justamente 

quando não consumado o delito mais grave, que é o de lesão corporal. 2. 

Assim, sua caracterização prescinde da demonstração de que a conduta 

tenha resultado em lesão à incolumidade corporal da vítima, bastando que 

fique comprovado o efetivo emprego de violência física contra esta, sendo 

dispensável, inclusive, a realização de exame de corpo de delito, até 

porque, acaso comprovada a ocorrência de ofensa à integridade corporal 

ou à saúde da vítima, a conduta se amoldará ao crime tipificado no artigo 

129 do Código Penal. 3. É assente o entendimento no sentido de que, nos 

crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar 

vestígios, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a 

principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar 

a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato dos fatos pela ofendida 

é seguro e coerente, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a teimosa e 

isolada inadmissão de responsabilidade do réu. 4. No caso, restam 

suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção 
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penal de vias de fato no âmbito doméstico, de modo que a condenação do 

apelado é medida que se impõe, máxime porque os depoimentos judiciais 

prestados pela vítima e pelo informante são firmes e coerentes no sentido 

de que o acusado efetivamente empregou violência física contra aquela, 

sem, contudo, causar-lhe lesões corporais. Aliás, o próprio apelado 

confessou que adentrou a residência da vítima e, após uma discussão, 

empurrou-a sobre a cama, embora tenha negado a prática dos demais 

atos de violência relatados. 5. Apelo ministerial provido para condenar o 

apelado. Incidência do instituto da suspensão condicional da pena. (TJ-MT, 

Ap 62096/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017)” Com 

efeito, a condenação faz-se mesmo imperativa, pois, o crime foi praticado 

em ambiente doméstico, onde a palavra da vítima assume especial 

relevância probatória, e o réu não trouxe aos autos qualquer elemento 

apto a desconstituir a versão acusatória, pelo contrário, se limitou a 

afirmar que se defendeu da vítima.Assim, ante ao arcabouço probatório, 

emerge abarcada a culpabilidade do réu, motivo pelo qual, a condenação 

no tipo penal descrito e imputado a ele na exordial acusatória é medida de 

rigor.DO CRIME DE AMEAÇA (Artigo 147 do CP) A MATERIALIDADE delitiva 

encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do boletim de 

ocorrência (fls. 12/13 verso), termo de declarações da vítima (fls. 14), 

pedido de providências protetivas (fls. 15/16), termo de declarações de 

testemunhas (fls. 17 e 20/21), bem como, pelos depoimentos prestados 

em Juízo. Na mesma toada, a AUTORIA restou efetivamente comprovada, 

haja vista que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos 

probatórios robustos e cristalinos que evidenciam a prática delitiva, senão, 

vejamos.A vítima Thainara Aparecida Santana Soares, em sede inquisitiva 

perante a Autoridade Policial, ouvida sobre os fatos narrados na exordial 

acusatória, asseverou: “(...) QUE, DEISE disse que iria ligar para a polícia e 

THIAGO ameaçou dizendo que se fosse preso, quando saísse iria matar 

todo mundo; QUE, diante dos fatos, sua representante DESEJA 

REPRESENTAR CRIMINALMENTE contra ele e REQUER MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA para resguardar a sua integridade (...)” (fls. 

14) Na mesma senda, na oralidade instrutória, ao ser auscultada, a 

ofendida confirmou que após o réu praticar vias de fato em seu desfavor, 

a ameaçou de morte. Corroborando as declarações da ofendida, a 

testemunha Dayse Adriele Martins Lemes, ao se auscultada na unidade 

policial, afirmou: “(...) QUE a vítima disse que ligaria para a policia e então o 

suspeito disse que se fosse preso ao sair mataria todo mundo menos o 

filho dele; QUE a vítima pegou o celular do chão e voltou para casa; QUE 

depois o suspeito ficou passando a frente da casa da vítima e disse ‘vou 

matar todo mundo’ (...)” (fls. 20). Na oralidade instrutória, a referida 

testemunha ratificou que o réu, após puxar os cabelos da vítima, bem 

como, proferir um tapa em seu rosto, também lhe ameaçou de morte.A 

testemunha Marlene Nunes Santana, na audiência de instrução e 

julgamento, aduziu qu e a vítima lhe afirmou, no momento em que chegou a 

sua residência, que o réu lhe ameaçou de morte caso o mesmo fosse 

denunciado à polícia. O réu Thiago dos Santos Maia foi devidamente 

interrogado em sede judicial, instante em que negou os fatos de forma 

categórica, aduzindo que nunca proferiu ameaças de morte em face da 

ofendida. Desse modo, compulsando com os autos, vislumbro que o delito 

insculpido no artigo 147 do Código Penal, restou evidenciado através de 

elementos probatórios robustos e cristalinos, demonstrando, outrossim, 

que o réu Thiago dos Santos Maia efetivamente ameaçou, por intermédio 

de palavras, a vítima Thainara Aparecida Santana Soares. A vítima, 

quando inquirida em Juízo, declinou detalhes significativos da prática 

delituosa, afirmando que se sentiu amedrontada com a conduta do réu, 

tendo em vista que, por meio de palavras, foi ameaçada de morte caso 

denunciasse o mesmo à polícia. Ademais, a testemunha Dayse Adriele 

Martins Lemes, que estava presente no local do fato, corroborou as 

declarações da vítima, afirmando que efetivamente, após o réu puxar os 

cabelos e proferir um tapa no rosto da vítima, o mesmo a ameaçou de 

morte. Desse modo, restaram demonstradas a materialidade e a autoria do 

delito de ameaça em análise, uma vez que, por se tratar de um crime 

formal, é desnecessário, para sua consumação, a intenção do agente de 

causar mal à vítima, bastando que seja capaz de acarretar temor à parte 

ofendida. No caso dos autos, a ofendida, por intermédio de sua genitora, 

além de ter solicitado medidas protetivas em desfavor do acusado, 

representou criminalmente em face de seu algoz, bem como, registrou 

boletim de ocorrência. Aliás, eis o precedente da corte Superior de Justiça 

explicando as nuances do crime de ameaça: “CONSTITUCIONAL E PENAL. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AMEAÇA. 

TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. SUPOSTA ATIPICIDADE E 

CARÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA JÁ CONFIRMADA PELA CORTE A QUO. 

IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. ÓBICE AO REVOLVIMENTO 

FÁTICO-COMPROBATÓRIO. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE OFENSIVA 

DAS CONDUTAS. DELITO CONSUMADO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL 

COMO CUSTOS LEGIS QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE. 

DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. 

REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta 

Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de 

que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto 

para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo 

quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial 

impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a 

concessão do habeas corpus, de ofício. 2. Se o Juízo processante, após 

o encerramento da instrução penal e diante da análise das provas 

produzidas sob crivo do contraditório, reconheceu a materialidade e 

autoria delitivas, tendo sido a sentença confirmada pelo Colegiado ad 

quem, não há se falar em trancamento do processo-crime, sob alegação 

de suposta carência de justa causa para a persecução penal. 3. 

Considerando que as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo 

probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser 

o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das 

alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido 

de provas, inviável em sede de writ. 4. Embora a palavra da vítima possua 

especial relevância no crime de ameaça, o juízo condenatório baseou-se 

não apenas na manifestação do ofendido, tendo sido valorados, 

igualmente, o teor de publicações do impetrante na rede social facebook e 

as provas testemunhais colhidas durante a instrução. 5. O crime de 

ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a 

intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que 

praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não 

tenha se sentido ameaçada. In casu, reconhecida a potencialidade 

ofensiva das ameaças proferidas pelo réu, não há se falar em atipicidade 

da conduta, sendo certo que para infirmar tal conclusão seria necessário 

reexame de prova, o que não se revela possível na via eleita. 6. Ainda que 

a Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, possa ter 

opinado pela absolvição do réu, tal pronunciamento não vincula o julgador, 

pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça 

de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao 

órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (AgRg 

nos EDcl no AREsp 809.380/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 26/10/2016). 7. No que se refere ao 

pleito de revisão da dosimetria da pena deduzido em sede de agravo 

regimental, os fundamentos declinados pela sentença condenatória para 

valoração negativa da personalidade do acusado mostram-se idôneos, 

sem que se possa inferir flagrante ilegalidade a justificar a concessão da 

ordem de ofício. 8. Tratando-se de réu reincidente, a imposição do regime 

mais gravoso do que o indicado pelo quantum de pena decorre da 

literalidade do art. 33, § 2º, do Código Penal, devendo ser reconhecida a 

proporcionalidade do cumprimento inicial em regime semiaberto. De mais a 

mais, considerando que os delitos não ostentam natureza hedionda, não 

há se falar em afastamento do óbice do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990. 

9. Writ não conhecido. (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 

QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017)” Com efeito, a 

condenação faz-se mesmo imperativa, pois, o crime foi praticado em 

ambiente doméstico, onde a palavra da vítima assume especial relevância 

probatória, e o réu não trouxe aos autos qualquer elemento apto a 

desconstituir a versão acusatória; pelo contrário, se limitou a negar os 

fatos. Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a 

culpabilidade do réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito 

e imputado a ele na exordial acusatória é medida de rigor. DISPOSITIVO Ex 

positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06, e o faço para CONDENAR, como 

por condenado tenho, o réu Thiago dos Santos Maia, já qualificado nos 

autos, nas sanções do artigo 147 do Código Penal e artigo 21 do 

Decreto-Lei nº 3.688/41, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.DA 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE 

VIAS DE FATO.A pena cominada para o delito previsto no artigo 21 da Lei 

nº 3.688/1941 é de prisão simples, de quinze (15) dias a três (03) meses, 

ou multa.A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi 

normal.Seus antecedentes são bons, haja vista a inexistência de sentença 
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penal condenatória transitado em julgado (fls. 62).Sua conduta social não 

pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a 

aferição.Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.Os 

motivos são próprios da contravenção penal, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.As circunstâncias são próprias da 

contravenção penal pelo qual o réu responde.As consequências da 

contravenção penal não foram tão graves. O comportamento da vítima não 

deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.Levando 

em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente favoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, em quinze (15) dias de 

prisão simples.Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, 

vislumbro a presença da circunstância atenuante da menoridade relativa, 

insculpida no artigo 61, I do CP, visto que, conforme documento de 

identificação acostado às fls. 27, o réu, na época do fato, era menor de 

vinte e um (21) anos. Na mesma senda, vislumbro a presença da 

circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, in fine, do 

Código Penal, razão porque, diante da COMPENSAÇÃO entre as 

circunstâncias, MANTENHO a reprimenda outrora imposta, ou seja, no 

quantum de quinze (15) dias de prisão simples.Indo à terceira fase da 

aplicação da pena, verifico que não há causas de aumento ou diminuição 

da pena, razão pela qual, encontro, para a contravenção penal de vias de 

fato, a pena definitiva de quinze (15) dias de prisão simples.DA 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA A pena 

cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.A culpabilidade do 

acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.Seus antecedentes 

são bons, eis que não possui nenhuma sentença penal condenatória (fls. 

62).Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.Não há elementos nos autos para aferir sua 

personalidade.Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não 

serão considerados na dosimetria da pena. As circunstâncias são 

próprias do delito pelo qual o réu responde.As consequências do delito 

não foram tão graves. O comportamento da vítima não deve ser 

considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.Levando em conta 

essas circunstâncias judiciais parcialmente favoráveis, hei por bem fixar a 

PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, em um (01) mês de 

detenção.Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, vislumbro 

a presença da circunstância atenuante da menoridade relativa, insculpida 

no artigo 61, I do CP, visto que, conforme documento de identificação 

acostado às fls. 27, o réu, na época do fato, era menor de vinte e um (21) 

anos. Na mesma senda, vislumbro a presença da circunstância agravante 

prevista no artigo 61, inciso II, “f”, in fine, do Código Penal, razão porque, 

diante da COMPENSAÇÃO entre as circunstâncias, MANTENHO a 

reprimenda outrora imposta, ou seja, no quantum de um (01) mês de 

detenção.Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há 

causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, 

para o crime de ameaça, a pena definitiva de 01 (um) mês de detenção.DO 

CÚMULO MATERIAL Em razão do CONCURSO MATERIAL entre a 

contravenção penal de vias de fato e o crime de ameaça, ENCONTRO 

UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE 

VIAS DE FATO DE QUINZE (15) DIAS DE PRISÃO SIMPLES, E PARA O 

CRIME DE AMEAÇA, O QUANTUM DE UM (01) MÊS DE DETENÇÃO.A pena 

deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal e artigo 6º, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/41.Descabem, no 

meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição da pena 

privativa de liberdade, tendo em vista o que preceitua a súmula 588, do 

Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “A prática de crime ou 

contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no 

ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos”.O réu poderá apelar em liberdade, uma 

vez que não se faz presente qualquer dos fundamentos da prisão 

preventiva.Custas pelo acusado. Após o trânsito em julgado, DETERMINO 

a SUSPENSÃO dos direitos políticos do condenado, enquanto durarem os 

efeitos da condenação (artigo 15, III, CF). OFICIE-SE ao Tribunal Regional 

Eleitoral, comunicando sobre a suspensão ventilada. Também após o 

trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem 

como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação. Decorrido o 

prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, LANCE-SE o 

nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição 

Federal). Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, 

EXPEÇA-SE guia de execução DEFINITIVA. Após o cumprimento de todas 

as determinações constantes da presente sentença, mormente a 

expedição guia de execução definitiva, ARQUIVE-SE o presente, mediante 

as baixas e cautelas de praxe. CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

D e f e n s o r i a  P ú b l i c a . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 17 de maio de 2018.Anna Paula Gomes de 

Freitas 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, Sonia Kelli Cristina de 

Oliveira, digitei.

Tangará da Serra - MT, 9 de agosto de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 254753 Nr: 20462-34.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Autos nº: 20462-34.2017.811.0055.

 Código Apolo nº: 254753.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da 

Silva Godoi, ofereceu denúncia em 15 de dezembro de 2017 contra João 

Luiz da Silva, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos delitos 

capitulados nos artigos 129, § 9º, 147 c/c 61, II, “f”, por quatro vezes, e 

147 c/c 61, II, “f” e “h”, todos do Código Penal, em concurso material de 

crimes (CP, art. 69), com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

 Apurou-se, segundo a denúncia, que:

[...]

Fato 01

 Na data de 24/03/2017, por volta das 23h00, na propriedade rural, MT 

240, KM 15, Fazenda Santa Inês, Zona Rural, nesta cidade e Comarca de 

Tangará da Serra/MT, o denunciado JOÃO LUIZ DA SILVA, com 

consciência e vontade, prevalecendo das relações domésticas e 

familiares, ofendeu a integridade corporal da vítima Clarice Moreira da 

Silva, sua então convivente, causando-lhe as lesões descritas no laudo 

de exame de corpo de delito à fl. 12 e no mapa topográfico para 

localização de lesões à fl. 13.

Fato 02

Nas circunstâncias de data, horário e local acima delineados, o 

denunciado JOÃO LUIZ DA SILVA, prevalecendo das relações domésticas 

e familiares, com consciência e vontade, ameaçou a vítima Clarice Moreira 

da Silva, sua então convivente, por palavras, de causar-lhe mal injusto e 

grave, qual seja, a morte.

Fato 03

Nas circunstâncias de data, horário e local acima delineados, o 

denunciado JOÃO LUIZ DA SILVA, prevalecendo das relações de 

hospitalidade, com consciência e vontade, ameaçou a vítima Franci Kelly 

Moreira, sua enteada, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Fato 04

Nas circunstâncias de data, horário e local acima delineados, o 

denunciado JOÃO LUIZ DA SILVA, prevalecendo das relações domésticas 

e familiares, com consciência e vontade, ameaçou a vítima Lorena Moreira 

da Silva (10 anos), sua filha, por palavras, de causar-lhe mal injusto e 

grave, qual seja, a morte.

Fato 05

Na data 09/04/2017, por volta das 15:00h, na residência particular, 

localizada na Rua 25-A, quadra 19, Lote 08, Residencial Barcelona, nesta 

cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado JOÃO LUIZ DA 

SILVA, prevalecendo das relações domésticas e familiares, com 

consciência e vontade, ameaçou a vítima Clarice Moreira da Silva, sua 

ex-convivente, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, 

a morte.

 Fato 06

Na data 12/05/2017, por volta das 12:00h, na residência particular, 

localizada na Rua Marechal Rondon, s/n., Bairro Ouro Verde, na cidade de 
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Nova Olímpia/MT, através de ligação telefônica, o denunciado JOÃO LUIZ 

DA SILVA, prevalecendo das relações domésticas e familiares, 

consciência e vontade, ameaçou a vítima Clarice Moreira da Silva, sua 

ex-convivente, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, 

a morte. (fls. 05/07)

A peça inicial acusatória foi recebida em 13 de março de 2018, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 74/75.

O réu, citado pessoalmente (fls. 83), por meio de advogado constituído, 

apresentou resposta à acusação às fls. 80/80 verso, arrolando-se 

testemunhas.

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 115/116, com as oitivas das vítimas Franci Kelly Moreira Franco e 

Clarice Moreira da Silva e das testemunhas Lorena Moreira da Silva, 

Denilza Lourença Nunes, Franciel Moreira Franco, Abraão Hortis Sanabria, 

Daiane Oliveira Guimarães, Mezaque Pereira da Silva, Alcides Tavares de 

Andrade e José Antônio da Silva Júnior, além do interrogatório do réu João 

Luiz da Silva, conforme mídia de fls. 121.

O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 126/130 verso, 

pugnando pela condenação do réu como incurso nas penas dos artigos 

129, § 9º, 147 c/c 61, II, “f”, por quatro vezes, e 147 c/c 61, II, “f” e “h”, 

todos do Código Penal, em concurso material de crimes (CP, art. 69).

Por derradeiro, apresentou a parte ré suas alegações finais em forma de 

memoriais às fls. 135/138, pugnando pela absolvição do réu da prática dos 

crimes de lesões corporais e ameaça, por alegar falta de provas.

 Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 É o relatório necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA

 A VÍTIMA CLARICE MOREIRA DA SILVA

[FATO 01]

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência policial (fls. 12/13; 23/23 verso; e 54/55), 

termo de representação (fls. 15; 26; 31; 34; e 35), pedido de providências 

protetivas (fls. 16/17), laudo de exame de corpo de delito (fls. 20) e mapa 

topográfico para localização de lesões (fls. 21/21 verso), bem como, pelos 

depoimentos prestados nos autos.

 Já a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos.

Na DEPOL, O réu negou a prática delitiva, aduzindo que:

[...]

nega ter agredido fisicamente a vítima na data 25.03.2017 ou qualquer 

outra situação; QUE nega ter golpeado a vítima com uso de uma enxada, 

de ter puxado pelos cabelos ou de ter dado um soco. (fls. 65/66)

Em Juízo, o réu ratificou, integralmente, o depoimento prestado na fase 

policial (mídia de fls. 121).

Por sua vez, a vítima Clarice Moreira da Silva informou à Autoridade Policial 

que o acusado:

[...]

deu um soco no rosto da declarante. (fls. 14)

ofendeu e agrediu e ameaçou a declarante. (fls. 24/25)

Em Juízo, a vítima ratificou, integralmente, o depoimento prestado na 

DEPOL (mídia de fls. 121).

 Com efeito, o depoimento da vítima é corroborado pelo laudo de exame de 

corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões, razão 

porque não deixa dúvidas da agressão praticada pelo réu em face da 

vítima (fls. 20/21).

Na mesma toada, a informante Franci Kelly Moreira Franco, quando 

inquirida na fase policial, relatou que:

[...]

JOÃO LUIZ apossou-se de uma enxada e quebrou o carro com golpes 

desta ferramenta; QUE CLARICE tentou impedir quebrasse o automóvel, 

todavia este golpeou nas costas da vitima com a enxada, lado contrário, 

puxou os cabelos e posteriormente deu um murro no rosto dela, que gerou 

sangramento na boca e fez com que a vítima viesse desmaiar caindo ao 

chão. (fls. 29/30)

Inquirida judicialmente, a informante Franci Kelly Moreira Franco ratificou, 

integralmente, o depoimento prestado na DEPOL, acrescentando, ainda, 

que a vítima não caiu dentro de um poço e se machucou nas pedras, 

ressaltando-se que o réu deu um soco na boca dela, razão porque ela 

ficou desacordada por um tempo (mídia de fls. 121).

Este depoimento da informante também foi confirmado pela menor Lorena 

Moreira da Silva (fls. 32/33 e mídia de fls. 121).

Aliás, o filho comum da vítima e do réu, João Carlos Moreira da Silva, 

narrou à Autoridade Policial que:

[...]

o suspeito pegou uma enxada e ficou ameaçando a vítima, então diz: “daí 

minha mãe ficou com raiva e foi para cima dele, daí ele foi e quebrou o 

carro tudinho, depois minha fugiu para o mato e depois ele deu um murro 

na boca da minha mãe que caiu e desmaiou e nós fugimos e fomos para 

casa de uma vizinha. (fls. 36/37)

Nesse trilhar, a testemunha Genoveva Valeriana de Jesus relatou que:

[...]

CLARICE apresenta um pequeno sangramento no “canto da boca, nem 

vermelho, nem roxo estava”, apenas avistou este hematoma (...). (fls. 

46/47)

Em Juízo, o informante Franciel Moreira Franco relatou que a sua mãe, ora 

vítima, lhe ligou para dizer que o réu deu um soco na boca dela, razão 

porque ela ligou desesperada para pedir ajuda (mídia de fls. 121).

As testemunhas de defesa arroladas pelo réu nada relataram acerca dos 

fatos (mídia de fls. 121)

Assim sendo, impera então o cenário apresentado pela vítima, pois, mais 

do que declarações isoladas, sua versão encontra-se em harmonia com 

as demais provas produzidas, de sorte que não há motivos para duvidar 

de sua veracidade.

Desse modo, do esboço probatório, conclui-se das declarações judiciais e 

extrajudiciais, tanto da vítima quanto das testemunhas/informantes, que 

estas são coesas em confirmar que houve, primeiro, agressão à vítima, 

por parte do réu. Some-se a isso o fato de que, não obstante se vislumbre 

a existência de agressões mútuas, o histórico tumultuado do 

relacionamento do casal não deixa dúvidas de que a vítima foi quem se 

defendeu do réu, e não o inverso.

Aliás, embora o acusado insista na tese de agressões mútuas, a 

credibilidade dessa alegação cai por terra, haja vista que não há 

demonstração nos autos de qualquer agressão contra ele, prova essa 

que incumbia ao réu, nos termos do artigo 156 do CPP.

Por oportuno, calha à fiveleta consignar que nos delitos de violência 

doméstica, a palavra da vítima possui extrema importância, até porque, 

muitas vezes, além desta, não existem testemunhas presenciais dos 

fatos.

Destarte, quando a palavra da vítima for segura e coerente com a prova 

coligida aos autos, não há porque não conferir valoração à sua versão, 

dando mais guarida ao depoimento do acusado, em detrimento das suas 

declarações.

 Ressalta-se, ademais, que a jurisprudência é pacífica em emprestar 

grande valor à palavra da vítima em crimes desta natureza, ou seja, onde 

há a presença de violência ou grave ameaça, pois, fica sujeita a 

represálias e, muitas vezes, deixa de apontar o culpado por temê-las.

 Com efeito, além de totalmente coerentes, o depoimento extrajudicial da 

vítima ganha mais força com a prova testemunhal e material colhidas, que 

são todas consonantes com suas declarações.

DOS CRIMES DE AMEAÇA

(FATOS 02, 03, 04, 05 e 06)

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência policial (fls. 12/13; 23/23 verso; e 54/55), 

termo de representação (fls. 15; 26; 31; 34; e 35), pedido de providências 

protetivas (fls. 16/17), laudo de exame de corpo de delito (fls. 20) e mapa 

topográfico para localização de lesões (fls. 21/21 verso), bem como, pelos 

depoimentos prestados nos autos.

 Já a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos.

O réu, quando inquirido na fase policial, negou a prática dos crimes de 

ameaça. Vejamos:

[...]

QUE nega possuir arma de fogo e de ter feito uso desta para ameaçar 

contra a vida da vítima ou de outros envolvidos; QUE nega ter ameaçado 

CLARICE, FRANCI KELLY e/ou JOÃO CARLOS de forma alguma; QUE nega 

ter agredido fisicamente a vítima na data 25.03.2017 ou em qualquer outra 

situação; QUE nega ter golpeado a vítima com uso de uma enxada, de ter a 

puxado pelos cabelos ou de ter dado um soco; (...) QUE nega ter injuriado 

DENILZA com palavras de baixo calão e de ter ameaçado CLARICE. (...) 
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nega ter telefonado para FRANCIELE MOREIRA fazendo injurias e 

ameaças. No entanto, diz que telefona para CLARICE com certa 

assiduidade, mas “para ver sobre as crianças, como elas estão”, todavia, 

diz que por algumas vezes houve trocas de ofensas entre o interrogando 

e CLARICE, “eu ligo para ver das crianças e ela começa a xingar, então eu 

xingo também. Contudo nega ter feito ameaças de morte via telefone ou de 

outra forma contra CLARICE. (fls. 65/66)

Em Juízo, o réu ratificou, integralmente, o depoimento prestado na DEPOL 

(mídia de fls. 121).

Por sua vez, a vítima Clarice Moreira da Silva relatou à Autoridade Policial 

que:

[...]

o acusado estava de posse de uma espingarda e falava a todo momento 

que iria fazer uso da mesma para matá-la; (fls. 14)

Já numa outra oportunidade, a vítima Clarice Moreira da Silva aduziu que:

[...]

o suspeito passou no local de carro bem devagar e disse para Denilza que 

estava fora de casa “fala para aquela vagabunda que eu vou matar ela. 

(fls. 24/25)

Em Juízo, a vítima Clarice Moreira da Silva ratificou, integralmente, os 

depoimentos prestados na DEPOL (mídia de fls. 121).

Estes depoimentos também são corroborados pelo depoimento da 

vítima/informante Franci Kelly Moreira Franco. Vejamos:

[...]

QUE JOÃO LUIZ ameaçava de morte a vítima com o uso de uma 

espingarda. (...) QUE o acusado ameaçou golpear a declarante com uma 

enxada, diz: “mas eu estava com a Francine no colo, acho que foi por isso 

que ele não me bateu, eu disse: você vai matar na frente de seus filhos”. 

(fls. 29/30)

Inquirida judicialmente, a vítima/informante Franci Kelly Moreira Franco 

ratificou, integralmente, o depoimento prestado na fase policial, 

destacando que ela e a sua irmã, bem como a sua mãe foram ameaçadas 

de morte pelo réu (mídia de fls. 121).

Na mesma toada, quando inquirida na DEPOL, a vítima/informante Lorena 

Moreira da Silva afirmou que o réu a ameaçou, bem como ameaçou a sua 

irmã e sua mãe de morte. Confira-se:

[...]

QUE CLARICE tentou fugir e caiu no chão, ocasião que JOÃO LUIZ a 

ameaçou com a espingarda, dizendo que iria matá-la e matéria todos ali 

presentes; QUE sua irmã FRANCI KELLY interviu “e quase que ele acerta 

um murro nela também, então minha mãe conseguiu fugir”; QUE a 

declarante também foi ameaçada na ocasião em que limpava os cacos de 

vidro do chão, diz: “ele falou para mim que ia me matar”, todavia frisa que 

não foi agredida fisicamente pelo acusado; QUE o acusado/genitor sempre 

demonstrou um comportamento agressivo para consigo, seus irmãos e 

sua genitora. (fls. 32/33)

Em Juízo, a vítima/informante Lorena Moreira da Silva manteve a versão 

dada na DEPOL (mídia de fls. 121).

Na DEPOL, o informante João Carlos Moreira da Silva informou que:

[...]

Perguntando se testemunhou JOAO LUIZ em posse de uma arma de fogo, 

tipo espingarda, ameaçando contra a vida de CLARICE, também confirmou; 

(fls. 36)

A testemunha Denilza Lourença Nunes, quando inquirida na fase policial, 

narrou que:

[...]

QUE o acusado JOÃO LUIZ passou defronte a sua casa “mais de três 

vezes e me chamou de tudo que é nome feio, daí me disse que iria matar 

todo mundo que estivesse na casa”. (fls. 42/43)

Em Juízo, a testemunha Denilza Lourença Nunes ratificou, integralmente, o 

depoimento prestado na DEPOL, acrescentando que o réu ameaçou a 

vítima de morte enquanto ela se hospedava na sua casa (mídia de fls. 

121).

Inquirido judicialmente, o informante Franciel Moreira Franco afirmou que o 

réu é uma pessoa agressiva, destacando que ele já agrediu por outras 

vezes a sua família (mídia de fls. 121).

As testemunhas de defesa nada relataram acerca dos fatos (mídia de fls. 

121).

Evidente, pois, que há prova suficiente para amparar édito condenatório, 

uma vez que é cediço que a palavra da vítima em crimes de violência 

doméstica assume especial relevância probatória.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA 

OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – 

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS 

INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – PALAVRA 

DA VÍTIMA CONFIRMADA PELAS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NOS 

AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

A negativa de autoria dos delitos, dissociada de lastro probatório mínimo a 

evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime 

quando a prática do crime de ameaça em âmbito doméstico está 

demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume 

essencial relevância em crimes dessa natureza –, e corroborada pelas 

demais provas produzidas na instrução processual.

(TJ-MT, Ap 18848/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 

27/04/2018)

No caso em questão, os crimes de ameaça praticados em face das 

vítimas, são descortinados, por meio da prova oral judicializada, que 

corrobora toda prova colhida na fase policial, cujos depoimentos das 

vítimas/informantes e testemunha se encontram em harmonia e seguros, 

bem como, concatenados a concluir que o réu praticou todos os crimes de 

ameaças descritos na peça acusatória.

 Em suma, denota-se das declarações alhures que o réu ameaçou de 

morte a vítima Clarice Moreira da Silva, utilizando-se de uma espingarda 

(Fato 02) e, depois, a ameaçou de morte quando ela se encontrava 

abrigada na casa da testemunha Denilza Lourença Nunes (Fato 05). 

Depreende-se, ainda, dos depoimentos colhidos na seara judicial que o 

réu também ameaçou de morte as vítimas Franci Kelly Moreira Franco e 

Lorena Moreira da Silva quando elas se encontravam na cena do crime, 

eis que, a primeira, segundo os depoimentos, sofrerá ameaça de morte 

quando interferiu na briga do casal (Fato 03) e, a segunda, foi ameaçada 

de morte enquanto recolhia os cacos de vidros que se encontrava ao 

chão da casa (Fato 04). Por fim, tem-se que o réu, por meio de ligação 

telefônica, ameaçou de morte a vítima porque não aceitava que ela 

mantinha relação com outra pessoa (Fato 06).

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07, e o faço para CONDENAR como 

por condenado tenho o réu João Luiz da Silva, já qualificado nos autos, 

nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal (Fato 01); 147 c/c 61, II, 

“f”, por quatro vezes (Fatos 02, 03, 05 e 06) e 147 c/c 61, II, “f” e “h” (Fato 

04), todos do Código Penal, em concurso material de crimes (CP, art. 69).

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE LESÕES CORPORAIS CONTRA A VÍTIMA CLARICE 

MOREIRA DA SILVA (FATO 01).

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal é de detenção, de três (03) meses a três (03) anos de detenção.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime, eis que o delito consiste em ofender a integridade 

corporal ou a saúde de outrem, cuja lesão seja praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 

conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das 

relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento de fls. 73/73 verso.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em três (03) meses de detenção.

 Passando à segunda fase verifico que não há atenuantes e nem 

agravantes.

 Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

lesões corporais (Fato 01), a pena definitiva de três (03) meses de 

detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA CLARICE MOREIRA DA SILVA 

(FATO 02).
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 A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento de fls. 73/73 verso.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em um (01) mês de detenção.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda não vislumbro a 

presença de nenhuma circunstância atenuante.

 No entanto, vislumbro a presença da agravante previstas no artigo 61, 

incisos II, “f”, in fine, do Código Penal. Assim, em razão da presença desta 

agravante, utilizando-se de 1/6, AGRAVO a pena para um (01) mês e 

cinco (05) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

ameaça (Fato 02), a pena definitiva de um (01) mês e cinco (05) dias de 

detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA FRANCI KELLY MOREIRA 

FRANCO (FATO 03).

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento de fls. 73/73 verso.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em um (01) mês de detenção.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda não vislumbro a 

presença de nenhuma circunstância atenuante.

 No entanto, vislumbro a presença da agravante previstas no artigo 61, 

incisos II, “f”, in fine, do Código Penal. Assim, em razão da presença desta 

agravante, utilizando-se de 1/6, AGRAVO a pena para um (01) mês e 

cinco (05) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

ameaça (Fato 03), a pena definitiva de um (01) mês e cinco (05) dias de 

detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA

LORENA MOREIRA DA SILVA (FATO 04).

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento de fls. 73/73 verso.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em um (01) mês de detenção.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda não vislumbro a 

presença de nenhuma circunstância atenuante.

 No entanto, vislumbro a presença da agravante previstas no artigo 61, 

incisos II, “f” e “h”, in fine, do Código Penal. Assim, em razão da presença 

desta agravante, utilizando-se de 1/6 para cada, AGRAVO a pena para 

um (01) mês e dez (10) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

ameaça (Fato 04), a pena definitiva de um (01) mês e dez (10) dias de 

detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA CLARICE MOREIRA DA SILVA 

(FATO 05).

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento de fls. 73/73 verso.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em um (01) mês de detenção.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda não vislumbro a 

presença de nenhuma circunstância atenuante.

 No entanto, vislumbro a presença da agravante previstas no artigo 61, 

incisos II, “f”, in fine, do Código Penal. Assim, em razão da presença desta 

agravante, utilizando-se de 1/6, AGRAVO a pena para um (01) mês e 

cinco (05) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

ameaça (Fato 05), a pena definitiva de um (01) mês e cinco (05) dias de 

detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA CLARICE MOREIRA DA SILVA 

(FATO 06).

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, conforme documento de fls. 73/73 verso.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em um (01) mês de detenção.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda não vislumbro a 

presença de nenhuma circunstância atenuante.

 No entanto, vislumbro a presença da agravante previstas no artigo 61, 

incisos II, “f”, in fine, do Código Penal. Assim, em razão da presença desta 

agravante, utilizando-se de 1/6, AGRAVO a pena para um (01) mês e 

cinco (05) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

ameaça (Fato 06), a pena definitiva de um (01) mês e cinco (05) dias de 

detenção.

DO CÚMULO MATERIAL

 Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de lesões corporais 

e ameaça, ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA TODOS OS 

CRIMES, DE NOVE (09) MESES DE DETENÇÃO.

 A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal.
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 Impossibilitada fica a substituição da pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direitos, uma vez que os delitos foram praticados mediante 

violência contra a pessoa, ante ao que preceitua o artigo 44, inciso I, do 

Código Penal. Pelos mesmos motivos, descabe a aplicação da suspensão 

condicional da pena, na forma do artigo 77, III, também do Código Penal.

 O réu poderá recorrer em liberdade, ressaltando-se que ele se encontra 

preso pela prática, em tese, do crime de lesões corporais e da 

contravenção penal de vias de fato em outros autos apensos (Código 

Apolo 275263).

 Custas pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

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

Tangará da Serra, 21 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 200414 Nr: 15043-04.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DOS SANTOS MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Autos nº: 15043-04.2015.811.0055.

 Código Apolo nº: 200414.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da 

Silva Godoi, ofereceu denúncia em 09 de março de 2016 contra Thiago 

dos Santos Maia, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime 

insculpido no artigo 147 do Código Penal, bem como, a autoria da 

contravenção penal caracterizada no artigo 21 do Decreto-Lei nº 

3.688/41, com a incidência da circunstância agravante descrita no artigo 

61, II, alínea “f”, do CP, na forma do artigo 69 do CP (concurso material).

Consta da exordial acusatória:

Fato 01 – art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41

“(...) Na data de 20.03.2015, aproximadamente às 19h15min, em via 

pública, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado 

THIAGO DOS SANTOS MAIA, com consciência e vontade, perpetrou vias 

de fato contra sua ex-companheira Thainara Aparecida Santana Soares 

(...)”

Fato 02 – art. 147 do CP.

“(...) Nas mesmas circunstâncias de data, horário e local acima 

delineados, o denunciado THIAGO DOS SANTOS MAIA, com consciência e 

vontade, ameaçou sua ex-companheira Thainara Aparecida Santana 

Soares, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, a morte 

(...)”.

A peça inicial acusatória foi recebida em 29 de março de 2016, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 35.

Citado pessoalmente para os termos da ação (fls. 37), o réu, por meio da 

Defensoria Pública, apresentou resposta às fls. 41/41 verso.

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 54/55, instante em a vítima Thainara Aparecida Santana Soares, as 

testemunhas/informantes Deyse Adriele Martins Lemes, Marlene Nunes 

Santana e Inês de Jesus Barbosa foram ouvidas, bem como, o réu Thiago 

dos Santos Maia foi devidamente interrogado (mídia de fls. 56).

 O Ministério Público, de forma oral, apresentou as derradeiras alegações, 

instante em que pugnou pela procedência integral da exordial acusatória, 

com o fito de condenar o réu como incurso nas penas da contravenção 

penal de vias de fato e crime de ameaça.

 Por derradeiro, às fls. 59/61, a Defesa pugnou que a pena seja fixada no 

mínimo legal, pelo reconhecimento das circunstâncias atenuantes da 

menoridade relativa e da confissão, bem como, requereu a imposição de 

regime inicial mais favorável para o início do cumprimento da pena.

 Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

 (Artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41)

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência (fls. 12/13 verso), termo de declarações 

da vítima (fls. 14), pedido de providências protetivas (fls. 15/16), termo de 

declarações de testemunhas (fls. 17 e 20/21), bem como, pelos 

depoimentos prestados em Juízo.

 No mesmo passo, a AUTORIA restou consubstanciada nos autos de 

forma robusta, demonstrando que o réu efetivamente praticou a 

contravenção penal insculpida no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41. 

Vejamos:

A vítima Thainara Aparecida Santana Soares, acerca dos fatos, perante a 

Autoridade Policial informou:

“(...) QUE, conviveu com o suspeito THIAGO DOS SANTOS MAIA, por 

aprox. dois anos, com o qual gerou um filho e está separada há aprox.. 

três meses, justamente por causa do ciúme possessivo dele e desde 

então THIAGO passou a insistir querendo voltar, mas como não foi 

correspondido, começou a perturbar, vigiar, perseguir, ameaçar e até 

agredir a declarante, como ocorreu ontem por volta das 19h30min., 

quando a declarante estava indo no mercado comprar erva de tereré com 

sua amiga DEISE, para depois irem na casa da prima dela, quando ele a 

abordou no caminho, puxou seu cabelo por trás e lhe deu dois tapas no 

rosto, dizendo que estava mentindo para ele, porque a declarante tinha 

dito que estava sem telefone, justamente para não atende-lo e ele a viu 

com um aparelho nas mãos (...)” (fls. 14).

A vítima foi novamente inquirida em Juízo, instante em que aduziu que na 

data do fato, em companhia de sua amiga Dayse, estava se dirigindo ao 

mercado a pedido de sua genitora, instante em que o réu apareceu e 

ofendeu a sua integridade física, mediante puxões de cabelos e tapas no 

rosto, assim como, danificou o seu aparelho celular.

Corroborando as declarações da vítima, a testemunha Dayse Adrielle 

Martins Lemes, ao ser ouvida no distrito policial, afirmou:

“(...) QUE é amiga da vítima há muitos anos; QUE ela lhe confessou que 

após a separação do suspeito ele fica lhe perseguia e puxava o seu 

cabelo onde a encontrava; QUE no dia dos fato 20/03/2015, a depoente 

estava indo ao mercado junto com a sua amiga Thainara, quando por volta 

de umas sete horas da noite o suspeito foi de bicicleta trás delas; QUE o 

suspeito se aproximou e começou a conversar com a vítima e ela não lhe 

deu atenção pois estava mexendo no celular; QUE o suspeito irritado disse 

‘se você não conversar comigo não vai conversar com mais ninguém’ e 

então pegou o celular da vítima e jogou ao chão; QUE o suspeito puxou os 

cabelos da vítima e deu um tapa na cara dela (...)” (fls. 20).

A testemunha supracitada, ao ser auscultada, aduziu que na data do fato 

estava indo a um mercado juntamente com a vítima, momento em que o réu 

se aproximou, puxou os cabelos e proferiu um tapa no rosto da ofendida.

Na mesma senda, a testemunha Marlene Nunes Santana, ouvida pela 

Autoridade Policial sobre os fatos, narrou:

“(...) QUE a vítima é a sua filha; QUE ela e Thiago (suspeito) eram 

namorados; QUE ela começou a namorar escondido, quando ela tinha 

quatorze anos engravidou do suspeito; QUE eles brigavam de forma 

constante e se separavam, mas depois de um tempo reatavam o namoro; 

QUE na época que estavam separados ele sempre ‘cercava ela, e fica a 

seguindo’; QUE no dia dos fatos 20/03/2015, a vítima estava separada do 

suspeito; QUE a depoente mandou a sua filha ao mercadinho; QUE no meio 

do caminho o suspeito atacou ela por traz puxando-lhe os cabelos, e 

batendo na cara dela; QUE o suspeito jogou o celular na vítima ao chão 
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quebrando-o (...)” (fls. 17)

A referida testemunha foi devidamente auscultada em Juízo, instante em 

que aduziu que vários foram os desentendimentos entre o réu e a vítima, 

sendo que, com relação ao fato narrado na exordial, afirmou que a 

ofendida chegou a sua residência, em companhia de sua amiga Dayse, 

narrando que o réu puxou os seus cabelos, proferiu um tapa em seu rosto 

e quebrou o seu aparelho celular.

A testemunha de defesa, Inês Jesus Barbosa, ao ser ouvida na 

solenidade instrutória, acerca do fato nada relatou. Todavia, aduziu que o 

réu não teve problema algum com as demais mulheres com quem se 

relacionou.

O réu Thiago dos Santos Maia foi devidamente interrogado na oralidade 

instrutória, momento em que negou a prática delitiva, aduzindo que no dia 

do fato, a vítima foi até a sua residência lhe ofender, haja vista que a 

mesma estava se relacionando com outra pessoa.

Ademais, afirmou que ao sair de sua residência para conversar com a 

vítima, esta proferiu um tapa em seu rosto, instante em que revidou e 

acertou o aparelho celular da ofendida que caiu ao chão e quebrou.

Desse modo, compulsando com acuidade os elementos probatórios 

produzidos durante a persecução penal, constato que são robustos e 

cristalinos para evidenciar que o réu Thiago dos Santos Maia praticou a 

contravenção penal de vias de fato em face da vítima Thainara Aparecida 

Santana Soares.

Pois bem.

A contravenção penal de vias de fato trata-se de infração penal que 

ameaça a integridade física através da prática de atos de ataque ou 

violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais.

São os atos agressivos de provocação praticados contra alguém. Servem 

como exemplos os atos de: empurrar, sacudir, rasgar ou arrancar roupas, 

puxar cabelo, dar socos ou pontapés, arremessar objetos, e demais atos 

que não cheguem a causar lesão corporal.

 As declarações da vítima foram proferidas de forma segura e harmônica 

com os demais elementos probatórios, sendo, inclusive, corroboradas 

pelas informações declinadas pela testemunha Dayse que, por sua vez, 

afirmou que presenciou o réu proferir um tapa no rosto da vítima, bem 

como, puxar-lhe os cabelos.

Evidente, pois, que há prova suficiente para amparar édito condenatório, 

uma vez que é cediço que a palavra da vítima em crimes de violência 

doméstica assume especial relevância probatória.

A propósito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA 

NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE 

AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES 

PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, 

seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório 

Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de 

habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica 

o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, 

seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Mostra-se inviável o 

pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do 

material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é 

incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes 

praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui 

especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, 

às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Habeas 

corpus não conhecido. (HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)”

Por fim, não é demais lembrar que a contravenção penal de vias de fato 

caracteriza-se por não deixar vestígios, diferenciando-a do crime de 

lesões corporais, razão pela qual, não há a necessidade de exame pericial 

para a sua comprovação.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO CONTRA A MULHER NO ÂMBITO 

FAMILIAR E/OU DOMÉSTICO – ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES 

PENAIS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 

PRETENDIDA CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA 

DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE 

EFETIVA OFENSA À INCOLUMIDADE CORPORAL DA VÍTIMA – INFRAÇÃO 

PENAL QUE SE CARACTERIZA PELO SIMPLES EMPREGO DE VIOLÊNCIA 

FÍSICA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. A contravenção penal de 

vias de fato caracteriza-se pelo emprego de violência física contra a 

pessoa, sem que haja produção de lesão corporal. Daí falar-se em tipo 

penal subsidiário, com vistas a proteger a incolumidade pessoal 

justamente quando não consumado o delito mais grave, que é o de lesão 

corporal. 2. Assim, sua caracterização prescinde da demonstração de 

que a conduta tenha resultado em lesão à incolumidade corporal da vítima, 

bastando que fique comprovado o efetivo emprego de violência física 

contra esta, sendo dispensável, inclusive, a realização de exame de corpo 

de delito, até porque, acaso comprovada a ocorrência de ofensa à 

integridade corporal ou à saúde da vítima, a conduta se amoldará ao crime 

tipificado no artigo 129 do Código Penal. 3. É assente o entendimento no 

sentido de que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica 

e familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às 

vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial 

relevância, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a 

acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o 

relato dos fatos pela ofendida é seguro e coerente, deve, sem dúvida, 

prevalecer sobre a teimosa e isolada inadmissão de responsabilidade do 

réu. 4. No caso, restam suficientemente comprovadas a materialidade e a 

autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico, de 

modo que a condenação do apelado é medida que se impõe, máxime 

porque os depoimentos judiciais prestados pela vítima e pelo informante 

são firmes e coerentes no sentido de que o acusado efetivamente 

empregou violência física contra aquela, sem, contudo, causar-lhe lesões 

corporais. Aliás, o próprio apelado confessou que adentrou a residência 

da vítima e, após uma discussão, empurrou-a sobre a cama, embora tenha 

negado a prática dos demais atos de violência relatados. 5. Apelo 

ministerial provido para condenar o apelado. Incidência do instituto da 

suspensão condicional da pena. (TJ-MT, Ap 62096/2017, DES. GILBERTO 

GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, 

Publicado no DJE 30/08/2017)”

Com efeito, a condenação faz-se mesmo imperativa, pois, o crime foi 

praticado em ambiente doméstico, onde a palavra da vítima assume 

especial relevância probatória, e o réu não trouxe aos autos qualquer 

elemento apto a desconstituir a versão acusatória, pelo contrário, se 

limitou a afirmar que se defendeu da vítima.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do 

réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele 

na exordial acusatória é medida de rigor.

DO CRIME DE AMEAÇA

(Artigo 147 do CP)

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência (fls. 12/13 verso), termo de declarações 

da vítima (fls. 14), pedido de providências protetivas (fls. 15/16), termo de 

declarações de testemunhas (fls. 17 e 20/21), bem como, pelos 

depoimentos prestados em Juízo.

 Na mesma toada, a AUTORIA restou efetivamente comprovada, haja vista 

que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios 

robustos e cristalinos que evidenciam a prática delitiva, senão, vejamos.

A vítima Thainara Aparecida Santana Soares, em sede inquisitiva perante 

a Autoridade Policial, ouvida sobre os fatos narrados na exordial 

acusatória, asseverou:

“(...) QUE, DEISE disse que iria ligar para a polícia e THIAGO ameaçou 

dizendo que se fosse preso, quando saísse iria matar todo mundo; QUE, 

diante dos fatos, sua representante DESEJA REPRESENTAR 

CRIMINALMENTE contra ele e REQUER MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA para resguardar a sua integridade (...)” (fls. 14)

Na mesma senda, na oralidade instrutória, ao ser auscultada, a ofendida 

confirmou que após o réu praticar vias de fato em seu desfavor, a 

ameaçou de morte.

Corroborando as declarações da ofendida, a testemunha Dayse Adriele 

Martins Lemes, ao se auscultada na unidade policial, afirmou:

“(...) QUE a vítima disse que ligaria para a policia e então o suspeito disse 

que se fosse preso ao sair mataria todo mundo menos o filho dele; QUE a 

vítima pegou o celular do chão e voltou para casa; QUE depois o suspeito 

ficou passando a frente da casa da vítima e disse ‘vou matar todo mundo’ 

(...)” (fls. 20).

Na oralidade instrutória, a referida testemunha ratificou que o réu, após 

puxar os cabelos da vítima, bem como, proferir um tapa em seu rosto, 

também lhe ameaçou de morte.
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A testemunha Marlene Nunes Santana, na audiência de instrução e 

julgamento, aduziu que a vítima lhe afirmou, no momento em que chegou a 

sua residência, que o réu lhe ameaçou de morte caso o mesmo fosse 

denunciado à polícia.

O réu Thiago dos Santos Maia foi devidamente interrogado em sede 

judicial, instante em que negou os fatos de forma categórica, aduzindo que 

nunca proferiu ameaças de morte em face da ofendida.

Desse modo, compulsando com os autos, vislumbro que o delito insculpido 

no artigo 147 do Código Penal, restou evidenciado através de elementos 

probatórios robustos e cristalinos, demonstrando, outrossim, que o réu 

Thiago dos Santos Maia efetivamente ameaçou, por intermédio de 

palavras, a vítima Thainara Aparecida Santana Soares.

A vítima, quando inquirida em Juízo, declinou detalhes significativos da 

prática delituosa, afirmando que se sentiu amedrontada com a conduta do 

réu, tendo em vista que, por meio de palavras, foi ameaçada de morte 

caso denunciasse o mesmo à polícia.

Ademais, a testemunha Dayse Adriele Martins Lemes, que estava 

presente no local do fato, corroborou as declarações da vítima, afirmando 

que efetivamente, após o réu puxar os cabelos e proferir um tapa no rosto 

da vítima, o mesmo a ameaçou de morte.

Desse modo, restaram demonstradas a materialidade e a autoria do delito 

de ameaça em análise, uma vez que, por se tratar de um crime formal, é 

desnecessário, para sua consumação, a intenção do agente de causar 

mal à vítima, bastando que seja capaz de acarretar temor à parte ofendida. 

No caso dos autos, a ofendida, por intermédio de sua genitora, além de ter 

solicitado medidas protetivas em desfavor do acusado, representou 

criminalmente em face de seu algoz, bem como, registrou boletim de 

ocorrência.

Aliás, eis o precedente da corte Superior de Justiça explicando as 

nuances do crime de ameaça:

 “CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO PRÓPRIO. AMEAÇA. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. 

SUPOSTA ATIPICIDADE E CARÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. 

SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ CONFIRMADA PELA CORTE A QUO. 

IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. ÓBICE AO REVOLVIMENTO 

FÁTICO-COMPROBATÓRIO. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE OFENSIVA 

DAS CONDUTAS. DELITO CONSUMADO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL 

COMO CUSTOS LEGIS QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE. 

DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. 

REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta 

Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de 

que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto 

para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo 

quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial 

impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a 

concessão do habeas corpus, de ofício. 2. Se o Juízo processante, após 

o encerramento da instrução penal e diante da análise das provas 

produzidas sob crivo do contraditório, reconheceu a materialidade e 

autoria delitivas, tendo sido a sentença confirmada pelo Colegiado ad 

quem, não há se falar em trancamento do processo-crime, sob alegação 

de suposta carência de justa causa para a persecução penal. 3. 

Considerando que as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo 

probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser 

o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das 

alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido 

de provas, inviável em sede de writ. 4. Embora a palavra da vítima possua 

especial relevância no crime de ameaça, o juízo condenatório baseou-se 

não apenas na manifestação do ofendido, tendo sido valorados, 

igualmente, o teor de publicações do impetrante na rede social facebook e 

as provas testemunhais colhidas durante a instrução. 5. O crime de 

ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a 

intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que 

praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não 

tenha se sentido ameaçada. In casu, reconhecida a potencialidade 

ofensiva das ameaças proferidas pelo réu, não há se falar em atipicidade 

da conduta, sendo certo que para infirmar tal conclusão seria necessário 

reexame de prova, o que não se revela possível na via eleita. 6. Ainda que 

a Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, possa ter 

opinado pela absolvição do réu, tal pronunciamento não vincula o julgador, 

pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça 

de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao 

órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (AgRg 

nos EDcl no AREsp 809.380/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 26/10/2016). 7. No que se refere ao 

pleito de revisão da dosimetria da pena deduzido em sede de agravo 

regimental, os fundamentos declinados pela sentença condenatória para 

valoração negativa da personalidade do acusado mostram-se idôneos, 

sem que se possa inferir flagrante ilegalidade a justificar a concessão da 

ordem de ofício. 8. Tratando-se de réu reincidente, a imposição do regime 

mais gravoso do que o indicado pelo quantum de pena decorre da 

literalidade do art. 33, § 2º, do Código Penal, devendo ser reconhecida a 

proporcionalidade do cumprimento inicial em regime semiaberto. De mais a 

mais, considerando que os delitos não ostentam natureza hedionda, não 

há se falar em afastamento do óbice do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990. 

9. Writ não conhecido. (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 

QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017)”

Com efeito, a condenação faz-se mesmo imperativa, pois, o crime foi 

praticado em ambiente doméstico, onde a palavra da vítima assume 

especial relevância probatória, e o réu não trouxe aos autos qualquer 

elemento apto a desconstituir a versão acusatória; pelo contrário, se 

limitou a negar os fatos.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do 

réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele 

na exordial acusatória é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06, e o faço para CONDENAR, como 

por condenado tenho, o réu Thiago dos Santos Maia, já qualificado nos 

autos, nas sanções do artigo 147 do Código Penal e artigo 21 do 

Decreto-Lei nº 3.688/41, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 21 da Lei nº 3.688/1941 

é de prisão simples, de quinze (15) dias a três (03) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, haja vista a inexistência de sentença penal 

condenatória transitado em julgado (fls. 62).

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios da contravenção penal, razão pela qual, não 

serão considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias da contravenção penal pelo qual o réu 

responde.

 As consequências da contravenção penal não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, em 

quinze (15) dias de prisão simples.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, vislumbro a 

presença da circunstância atenuante da menoridade relativa, insculpida no 

artigo 61, I do CP, visto que, conforme documento de identificação 

acostado às fls. 27, o réu, na época do fato, era menor de vinte e um (21) 

anos. Na mesma senda, vislumbro a presença da circunstância agravante 

prevista no artigo 61, inciso II, “f”, in fine, do Código Penal, razão porque, 

diante da COMPENSAÇÃO entre as circunstâncias, MANTENHO a 

reprimenda outrora imposta, ou seja, no quantum de quinze (15) dias de 

prisão simples.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para a 

contravenção penal de vias de fato, a pena definitiva de quinze (15) dias 

de prisão simples.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

 QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA

A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, eis que não possui nenhuma sentença 

penal condenatória (fls. 62).

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 
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considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, em 

um (01) mês de detenção.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, vislumbro a 

presença da circunstância atenuante da menoridade relativa, insculpida no 

artigo 61, I do CP, visto que, conforme documento de identificação 

acostado às fls. 27, o réu, na época do fato, era menor de vinte e um (21) 

anos. Na mesma senda, vislumbro a presença da circunstância agravante 

prevista no artigo 61, inciso II, “f”, in fine, do Código Penal, razão porque, 

diante da COMPENSAÇÃO entre as circunstâncias, MANTENHO a 

reprimenda outrora imposta, ou seja, no quantum de um (01) mês de 

detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

ameaça, a pena definitiva de 01 (um) mês de detenção.

DO CÚMULO MATERIAL

 Em razão do CONCURSO MATERIAL entre a contravenção penal de vias 

de fato e o crime de ameaça, ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, 

PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO DE QUINZE (15) 

DIAS DE PRISÃO SIMPLES, E PARA O CRIME DE AMEAÇA, O QUANTUM 

DE UM (01) MÊS DE DETENÇÃO.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal e artigo 6º, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, tendo em vista o que preceitua a súmula 

588, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “A prática de crime ou 

contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no 

ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos”.

O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

 Custas pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

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

Tangará da Serra, 17 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: 1001956-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILCA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 15/10/2018, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001582-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SANTANA FERREIRA (REQUERENTE)

ELIZETE PEREIRA DA SILVA SANTANA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE TANGARA DA SERRA 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 01/10/2018, às 13h00min, 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: 8011115-06.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RITA SERAFIM GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA- MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para informar dados bancários para expedição 

do Alvará.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001543-77.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ITANEL DA SILVA 62255924153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001543-77.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

parte autora requereu a desistência do feito (cf. Id. n. 14562700). O pleito 

é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Verifico, ainda, que no 

presente caso não foi oferecida a contestação, bem como o requerimento 

in casu foi realizado antes da audiência de conciliação. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela autora, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do 

art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo 

diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas nessa 

fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 08 de agosto de 2018. 

Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 
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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, 08 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A 

desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. [2] 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001348-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN HENRIQUE MONTEIRO POUSADA GOMEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ0048237A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Embora o exequente tenha peticionado no ID 14633193, não fez 

qualquer requerimento. Assim, aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação designada. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de agosto de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ARTIAGA GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Retifique-se os polos da ação. Considerando presentes todos os 

requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido 

de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 

do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença 

sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente 

ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de 

ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso 

não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora 

e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 

executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 09 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-71.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAZZON NATURE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO DIANA MACIEL OAB - MG131212 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RACHEL FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se o decurso do prazo de manifestação do reclamado 

em relação ao valor bloqueado no ID 13964430. Decorrido o prazo, sem 

manifestação e, somente nesta hipótese, defiro o pedido para 

levantamento do valor bloqueado. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o 

postulante possui poderes na procuração outorgada, se for o caso, para 

levantamento de valores. Em caso positivo, antes da expedição do alvará, 

nos termos do art. 1º do Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria 

Nacional da Justiça, intime-se a parte contrária a fim de que, no prazo 

legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou recurso. Caso 

não haja manifestação, a Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) 

dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual impugnação ou 

recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. Por fim, para 

que seja analisado novo pedido de penhora on line, necessária a 

apresentação de demonstrativo atualizado do débito com a dedução dos 

valores já bloqueados nos autos, providência que deverá ser tomada pelo 

exequente em 10 dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS OAB - MT0017819A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A despeito de qualquer discussão a respeito de ser o 

parcelamento previsto no art. 916 do CPC um direito potestativo do 

devedor, ou uma prerrogativa que dependa da anuência do credor, o fato 

é que é impossível o seu deferimento neste caso concreto. Isso porque, 

conforme está expressamente previsto no § 7º do citado artigo, o 

parcelamento não é aplicável em procedimentos de cumprimento de 

sentença; apenas às execuções por título extrajudicial. Além disso, a 

exequente manifestou expressa discordância, motivo pelo qual não há 

como ser deferido o pedido. Em relação ao pedido de penhora on line, 

necessário que seja apresentado demonstrativo atualizado do crédito, 

uma vez que o cálculo apresentado utilizou juros compostos, parâmetro 

não determinado na sentença. Inexistindo determinação expressa na 

sentença, deve ser considerada a incidência de juros simples, 

especialmente em respeito a inteligência do art. 4º do Decreto Lei 

22.626/33 que veda a incidência de juros sobre juros, salvo exceções 

expressamente determinadas em lei. Assim, INTIME-SE o reclamante para, 

no prazo de 05 dias, trazer aos autos demonstrativo atualizado do débito, 

observando fielmente os parâmetros da sentença e desta decisão, sob 
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pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos, 

por tratar-se de valor incontroverso. Deverá a Sra. Gestora certificar-se 

se o postulante possui poderes na procuração outorgada, se for o caso, 

para levantamento de valores. Em caso positivo, antes da expedição do 

alvará, nos termos do art. 1º do Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria 

Nacional da Justiça, intime-se a parte contrária a fim de que, no prazo 

legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou recurso. Caso 

não haja manifestação, a Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) 

dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual impugnação ou 

recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELY DE BRITO DOBLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14478031. Promovo diligência no sentido de 

localizar seu endereço via sistema BACENJUD e INFOJUD. Considerando 

foi localizado endereço diverso dos informados nos autos (extratos 

anexos), CITE-SE/INTIME-SE da presente ação, designando-se data para 

audiência de conciliação. DEFIRO o item “b” do pedido. Outrossim, com 

relação ao pedido de buscas no SIEL, deverá a parte exequente informar 

o nome da mãe, data de nascimento ou o número do título de eleitor do 

executado, a fim de que seja apreciado o pedido, uma vez que para o 

atendimento da providência é imprescindível a informação sobre referidos 

dados. Caso a diligência seja infrutífera, INTIME-SE o reclamante para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 09 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010524-78.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA PEREIRA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO NAVARRO SANCHES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. DEFIRO o pedido para promover buscas do endereço em nome 

do executado por meio dos sistemas BACENJUD. Considerando que a 

pesquisa informou endereço diverso do constante nos autos (documento 

anexo), INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001446-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA MARTINS ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14447939. Promovo diligência no sentido de 

localizar seu endereço via sistema BACENJUD e INFOJUD. Considerando 

foi localizado endereço diverso dos informados nos autos (extratos 

anexos), CITE-SE nos termos da decisão do ID 13564102. Outrossim, com 

relação ao pedido de buscas no SIEL, deverá a parte exequente informar 

o nome da mãe, data de nascimento ou o número do título de eleitor do 

executado, a fim de que seja apreciado o pedido, uma vez que para o 

atendimento da providência é imprescindível a informação sobre referidos 

dados. Caso a diligência seja infrutífera, INTIME-SE o reclamante para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 09 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011544-70.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAILTON ELIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARINHO ANTONIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIO NEY BALCONI (TERCEIRO INTERESSADO)

GILSON MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o exequente manifestou anuência ao pedido, 

DEFIRO o parcelamento do débito, suspendendo os atos executórios. Em 

caso de descumprimento, deverá a parte exequente, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção, sem resolução 

do mérito. Defiro o levantamento do valor incontroverso depositado pelo 

executado (ID 13547920). Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o 

postulante possui poderes na procuração outorgada, se for o caso, para 

levantamento de valores. Em caso positivo, antes da expedição do alvará, 

nos termos do art. 1º do Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria 

Nacional da Justiça, intime-se a parte contrária a fim de que, no prazo 

legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou recurso. Caso 

não haja manifestação, a Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) 

dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual impugnação ou 

recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010633-58.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAINE VAZ SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO)

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINERACAO MILENIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Pretende o exequente a penhora on line em nome dos sócios da 

executada. Contudo, não há, por ora, como a penhora recair em sobre 

ativos financeiros em nome dos sócios da empresa, como pretende a 

exequente, tendo em vista que o título extrajudicial está direcionado 

apenas à pessoa jurídica. Não houve, pelo menos até este momento, o 

redirecionamento da execução à pessoa física, por meio do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica. Nesse passo, determino a 

intimação da exequente a fim de que, no prazo de 10 dias, promova o 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica de forma regular, 

que possibilitará que o cumprimento da execução alcance os bens dos 
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sócios da pessoa jurídica ou requeira o que entender de direito, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011398-29.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI LAMIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO)

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UTIPEL - AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Com fundamento no art. 139, IV, e art. 782, § 3º, do CPC, defiro o 

pedido e determino a inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. Após, INTIME-SE o 

reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Tangará da Serra-MT, 09 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001263-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE MARIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO)

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o reclamado já foi citado (Id 13708490), nos 

termos do art. 329, II, do CPC, intime-se o reclamado para manifestar-se 

sobre o teor da petição do ID 14556281. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 9 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDUWILLINS DO NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000758-81.2018.8.11.0055 Autor: Eduwillins do Nascimento dos 

Santos Ré: A. Telecom S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. ID 14470173), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 15213765 e 15213766). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 09 de agosto de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 09 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 

– O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010204-57.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENA RODRIGUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Marilena 

Rodrigues Soares, em desfavor de Oi S.A., visando o recebimento de 

valores referente à condenação por indenização por danos morais. 

Conforme consta dos autos, a 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 junho de 

2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano. O crédito perseguido nos 

presentes autos já existia na data do pedido de recuperação judicial 

formulado pela empresa executada, razão pela qual está sujeito à 

recuperação judicial, conforme estabelece o art. 49 da Lei n.º 

11.101/2005: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Na 

hipótese dos autos, não há que se falar em créditos extraconcursais. 

Observa-se que o evento danoso que deu origem ao crédito ora discutido 

ocorreu antes do pedido de recuperação judicial (em 30/09/2013), sendo a 

recuperação judicial ajuizada no mês de junho de 2016. Presente a 

responsabilidade civil extracontratual - caso dos autos -, a obrigação de 

indenizar surge com a configuração do evento danoso. Por isso que o art. 

927 do Código Civil de 2002 dispõe que a violação do direito, aliado ao 

dano, rende ensejo ao dever de reparar. Assim, com a concessão da 

recuperação judicial, que ocorreu em 08/01/2018, incide a novação dos 

créditos anteriores ao pedido, conforme 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”. Portanto, diferentemente da primeira fase, em que as 

ações são suspensas (art. 6º da Lei nº 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 nº 11.101/2005. 

Consequentemente, a novação induz à 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. 
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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”. Não há dúvida, 

portanto, quanto à necessidade de extinção da execução, dada a minúcia 

com que o tema foi tratado no referido julgado. Será, portanto, na 

recuperação judicial, na falência ou na execução específica que a parte 

credora deverá buscar saciar sua pretensão. O mesmo entendimento já 

foi replicado em outra oportunidade pelo mesmo C. Superior Tribunal de 

Justiça: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO 

PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO 

RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a 

tese de que: “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”. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02.06.2015, DJe 18.06.2015). 2. 

É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de 

suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em 

conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em 

regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano 

de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das 

execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, § 1º e 7º, 

§§ 1º, 2º e 8º, da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da normal, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma séria de consequências 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, “para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral” 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido.” (STJ – Resp 1212243/SP, Rel. Min. LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 

29/09/2015) (grifo nosso) 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). No 

mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL E, CONSEQUENTEMENTE, DOS 

EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Ocorrendo 

verdadeira novação da dívida, em virtude da aprovação de plano de 

recuperação judicial, não é viável a perseguição do crédito por meio 

diverso do Juízo universal da recuperação, faltando pressuposto para o 

desenvolvimento válido e regular da execução individual ajuizada após a 

ação de recuperação judicial. (TJMG – ac 10479120026204001 mg, 

Relator Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/04/2014, Câmaras cíveis / 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2014) (grifo nosso) No caso 

vertente, a dívida se submete à recuperação judicial, tendo em vista que 

existente em momento anterior ao seu ajuizamento. Portanto, a medida que 

se impõe, dada a realidade destes autos, é a extinção do presente 

cumprimento de sentença, haja vista a ocorrência de novação proveniente 

da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da 

empresa executada. Ante o exposto, tendo em vista a novação 

proveniente da aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c o art. 

771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

certidão de crédito, promovendo sua entrega ao exequente, para 

habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial. Caso existam valores 

bloqueados nestes autos, deverão ser levantados em favor da empresa 

reclamada, mediante alvará judicial. Se necessário, deverá a reclamada 

ser intimada para fornecimento dos dados bancários para o levantamento. 

Sem custas ou honorários. Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011245-69.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI SALETE LORENZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA MOLINA PARADA OAB - MT0012593A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT0008574A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Juraci Salete 

Lorenzi, em desfavor de Oi S.A., visando o recebimento de valores 

referente à condenação por indenização por danos morais. Conforme 

consta dos autos, a parte executada encontra-se em recuperação judicial, 

cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro sob o nº 
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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. O crédito perseguido nos presentes autos já existia na 

data do pedido de recuperação judicial formulado pela empresa 

executada, razão pela qual está sujeito à recuperação judicial, conforme 

estabelece o art. 49 da Lei n.º 11.101/2005: “Art. 49. Estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos”. Na hipótese dos autos, não há que se falar em 

créditos extraconcursais. Observa-se que o evento danoso que deu 

origem ao crédito ora discutido ocorreu antes do pedido de recuperação 

judicial (em 09/03/2009), sendo a recuperação judicial ajuizada no mês de 

junho de 2016. Presente a responsabilidade civil extracontratual - caso 

dos autos -, a obrigação de indenizar surge com a configuração do evento 

danoso. Por isso que o art. 927 do Código Civil de 2002 dispõe que a 

violação do direito, aliado ao dano, rende ensejo ao dever de reparar. 

Assim, com a concessão da recuperação judicial, que ocorreu em 

08/01/2018, incide a novação dos créditos anteriores ao pedido, conforme 

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”. Portanto, 

diferentemente da primeira fase, em que as ações são suspensas (art. 6º 

da Lei nº 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 nº 11.101/2005. Consequentemente, 

a novação induz à 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”. Não há dúvida, 

portanto, quanto à necessidade de extinção da execução, dada a minúcia 

com que o tema foi tratado no referido julgado. Será, portanto, na 

recuperação judicial, na falência ou na execução específica que a parte 

credora deverá buscar saciar sua pretensão. O mesmo entendimento já 

foi replicado em outra oportunidade pelo mesmo C. Superior Tribunal de 

Justiça: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO 

PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO 

RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a 

tese de que: “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”. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02.06.2015, DJe 18.06.2015). 2. 

É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de 

suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em 

conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em 

regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano 

de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das 

execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, § 1º e 7º, 

§§ 1º, 2º e 8º, da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da normal, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma séria de consequências 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, “para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral” 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido.” (STJ – Resp 1212243/SP, Rel. Min. LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 

29/09/2015) (grifo nosso) 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). No 

mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL E, CONSEQUENTEMENTE, DOS 

EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 
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DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Ocorrendo 

verdadeira novação da dívida, em virtude da aprovação de plano de 

recuperação judicial, não é viável a perseguição do crédito por meio 

diverso do Juízo universal da recuperação, faltando pressuposto para o 

desenvolvimento válido e regular da execução individual ajuizada após a 

ação de recuperação judicial. (TJMG – ac 10479120026204001 mg, 

Relator Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/04/2014, Câmaras cíveis / 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2014) (grifo nosso) No caso 

vertente, a dívida se submete à recuperação judicial, tendo em vista que 

existente em momento anterior ao seu ajuizamento. Portanto, a medida que 

se impõe, dada a realidade destes autos, é a extinção do presente 

cumprimento de sentença, haja vista a ocorrência de novação proveniente 

da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da 

empresa executada. Ante o exposto, tendo em vista a novação 

proveniente da aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c o art. 

771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

certidão de crédito, promovendo sua entrega ao exequente, para 

habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial. Caso existam valores 

bloqueados nestes autos, deverão ser levantados em favor da empresa 

reclamada, mediante alvará judicial. Se necessário, deverá a reclamada 

ser intimada para fornecimento dos dados bancários para o levantamento. 

Sem custas ou honorários. Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-66.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM RICARDO MARQUEZIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENAMARA ROCHA MONTEIRO OAB - MT0006246A (ADVOGADO)

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)

 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença promovido por William 

Ricardo Marquezin, em desfavor de Oi S.A., visando o recebimento de 

valores referente à condenação por indenização por danos morais. 

Conforme consta dos autos, a 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 junho de 

2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano. O crédito perseguido nos 

presentes autos já existia na data do pedido de recuperação judicial 

formulado pela empresa executada, razão pela qual está sujeito à 

recuperação judicial, conforme estabelece o art. 49 da Lei n.º 

11.101/2005: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Na 

hipótese dos autos, não há que se falar em créditos extraconcursais. 

Observa-se que o evento danoso que deu origem ao crédito ora discutido 

ocorreu antes do pedido de recuperação judicial (em 20/12/2014), sendo a 

recuperação judicial ajuizada no mês de junho de 2016. Presente a 

responsabilidade civil extracontratual - caso dos autos -, a obrigação de 

indenizar surge com a configuração do evento danoso. Por isso que o art. 

927 do Código Civil de 2002 dispõe que a violação do direito, aliado ao 

dano, rende ensejo ao dever de reparar. Assim, com a concessão da 

recuperação judicial, que ocorreu em 08/01/2018, incide a novação dos 

créditos anteriores ao pedido, conforme 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”. Portanto, diferentemente da primeira fase, em que as 

ações são suspensas (art. 6º da Lei nº 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 nº 11.101/2005. 

Consequentemente, a novação induz à 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”. Não há dúvida, 

portanto, quanto à necessidade de extinção da execução, dada a minúcia 

com que o tema foi tratado no referido julgado. Será, portanto, na 

recuperação judicial, na falência ou na execução específica que a parte 

credora deverá buscar saciar sua pretensão. O mesmo entendimento já 

foi replicado em outra oportunidade pelo mesmo C. Superior Tribunal de 

Justiça: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO 

PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO 

RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a 

tese de que: “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”. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02.06.2015, DJe 18.06.2015). 2. 

É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de 

suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em 

conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em 

regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano 

de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das 

execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, § 1º e 7º, 

§§ 1º, 2º e 8º, da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 
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processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da normal, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma séria de consequências 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, “para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral” 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido.” (STJ – Resp 1212243/SP, Rel. Min. LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 

29/09/2015) (grifo nosso) 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). No 

mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL E, CONSEQUENTEMENTE, DOS 

EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Ocorrendo 

verdadeira novação da dívida, em virtude da aprovação de plano de 

recuperação judicial, não é viável a perseguição do crédito por meio 

diverso do Juízo universal da recuperação, faltando pressuposto para o 

desenvolvimento válido e regular da execução individual ajuizada após a 

ação de recuperação judicial. (TJMG – ac 10479120026204001 mg, 

Relator Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/04/2014, Câmaras cíveis / 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2014) (grifo nosso) No caso 

vertente, a dívida se submete à recuperação judicial, tendo em vista que 

existente em momento anterior ao seu ajuizamento. Portanto, a medida que 

se impõe, dada a realidade destes autos, é a extinção do presente 

cumprimento de sentença, haja vista a ocorrência de novação proveniente 

da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da 

empresa executada. Ante o exposto, tendo em vista a novação 

proveniente da aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c o art. 

771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

certidão de crédito, promovendo sua entrega ao exequente, para 

habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial. Caso existam valores 

bloqueados nestes autos, deverão ser levantados em favor da empresa 

reclamada, mediante alvará judicial. Se necessário, deverá a reclamada 

ser intimada para fornecimento dos dados bancários para o levantamento. 

Sem custas ou honorários. Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010808-52.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDES APARECIDA TRETTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES OAB - MT0012771A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Da análise dos autos verifica-se a ocorrência de erro material no 

despacho do ID 14604071, tendo em vista que na decisão constou o 

levantamento dos valores depositados nos IDs 14128127 e 14445749, 

quando deveria ter constado os IDs 14128127 e 14457149. Assim, retifico 

o despacho devendo ser levantados em favor da reclamante os valores 

depositados nos IDs 14128127 e 14457149. No mais, mantenho a decisão 

tal como lançada. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 09 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT22523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA MORAIS TOLOMEOTTI DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14604176. Cumpra-se conforme requerido, 

expedindo o necessário. Designe-se nova data para realização de 

audiência de conciliação. Caso a diligência seja infrutífera, INTIME-SE o 

reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Tangará da Serra/MT, 09 

de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYRANA SANTANA FERREIRA OAB - MT23945/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALL PARK LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14993117. Designe-se nova data para 

realização de audiência de conciliação. Oficie-se ao Juízo deprecado 

informando a presente designação, bem como a nova data a ser 

designada. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 09 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEVELT GOMES SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 
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multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 09 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001594-88.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA FERREIRA DA SILVA 04535916128 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO PIROSELI OAB - MT23144/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Uma vez transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto 

no art. 523 do CPC, defiro o pedido para expedição de certidão para fins 

de protesto, com fundamento no art. 139, IV e art. 517, do CPC. Nos 

termos do art. 517, § 1º, do CPC, incumbirá ao exequente promover os 

atos necessários à efetivação do protesto. Sem prejuízo, com fundamento 

no art. 139, IV, e art. 782, § 3º, do CPC, defiro o pedido e determino a 

inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do 

sistema SERASAJUD. Após, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o que 

desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 09 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001964-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA LEMES DA SILVA (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, 09 de Agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001965-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BASE DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (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, 09 de Agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001970-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMIRES AZAMBUJA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de Agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001971-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MAGALHAES AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 
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2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de Agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010756-22.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELOMENO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BRSCOSQUE MACHADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO QUINTAO OAB - MT0010058A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 09 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001067-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIAO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Oficie-se ao Juízo deprecado solicitando a devolução da carta 

precatória devidamente cumprida ou informações acerca do seu 

cumprimento. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RODRIGUES BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIA FERNANDES OAB - MT0015322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 09 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THALISSON BRENO PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 09 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-78.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 09 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000986-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VIANA DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Tratando-se de cumprimento provisório de sentença, para que seja 

cabível o levantamento do valor depositado nos autos deverá o exequente 

demonstrar que já houve o trânsito em julgado da sentença ou, conforme 

já deliberado na decisão que recebeu o pedido inicial, apresentar caução 

idônea (a critério do Juízo) em valor no mínimo equivalente ao do valor 

executado, devidamente atualizado. Assim, intime-se para manifestação, 

no prazo de 10 dias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de agosto de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001972-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de Agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001796-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERNILTON DA SILVA NUNES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 
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disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 14588850. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 9 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão 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)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 09 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001975-62.2018.8.11.0055

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 279 de 635



Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDO SEVERINO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 09 de Agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão 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)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 9 de agosto 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-37.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

SILAINE FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

ATUAL ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, logo depois foi feito 

um ADITAMENTO À INICIAL onde pede, de forma liminar, que seja 

determinada a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, 

alegando que não pactuou nenhuma negociação com a reclamada. 

DECIDO. Acolho a emenda à inicial. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da 

probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. A 

plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia no fato da possível 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o 

lançamento do nome do requerente no banco de dados de serviços de 

restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas 

suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua 

honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de 

discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o nome dos 

devedores no banco de dados de serviços de restrição de crédito. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na 

maioria das vezes, prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela de urgência neste 

tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pelo 

fato da possibilidade da declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome da reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. O reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, a 

inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito 

foi indevida. Levando em consideração o grande número de inscrições 

indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de produtos ou 

prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de falhas em 

seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos documentos 

pessoais da vítima por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do 

reclamante, aliado ao fato de que não seria possível lhe impor a produção 

de prova de fato negativo, devendo a prova da existência da negociação 

e da pendência do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa 

reclamada. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a 

existência e validade da negociação bem como a pendência do 

pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando a inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência 

antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este momento 

e, por consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. 

Diante disto, reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em 

vista a alta probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a 

consequente ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato 

de a prova até este momento produzida não ser equívoca, bem como o 

fundado receio de dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o 

bloqueio de crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) 

e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada 

esta decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome da 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 09 de Agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001976-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDO SEVERINO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARARAQUARA-SIMCRED ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 
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proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 9 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001008-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Expeça-se, ainda, oficio às COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI, 

UNICRED e SICOOB, UNIDADE TANGARÁ DA SERRA/MT para que seja 

efetuada a penhora de ativos bancários ou valores ali existentes de 

titularidade do executado Aparecido Pereira de Oliveira (CPF nº 

028.955.681-38), referente ao valor executado nos autos. Caso o 

cumprimento da diligência seja parcial ou sendo infrutífera, DEFIRO a 

penhora de bens na residência da executada, a fim de satisfazer a 

pretensão do exequente, devendo o Sr. Oficial de Justiça, no cumprimento 

do mandado, penhorar tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, 

com exclusão dos bens residenciais essenciais à habitabilidade, devendo 

observar a ordem legal prevista no artigo 835 do Novo Código de 

Processo Civil, bem como proceder à imediata avaliação dos bens 

contristados. Vejamos o entendimento de nossos Tribunais: EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PENHORA DE CONJUNTO DE ESTOFADOS, ESTANTE, 

TELEVISÃO, APARELHO DE SOM, FORNO DE MICROONDAS, LAVADORA 

DE ROUPAS E FOGÃO. IMPENHORABILIDADE APENAS DOS BENS 

ESSENCIAIS À DIGNIDADE E FUNCIONALIDADE DA RESIDÊNCIA. Os bens 

essenciais à funcionalidade da residência do executado como o conjunto 

de estofados, a estante e o fogão, assim como a máquina de lavar roupas, 

são impenhoráveis. Entretanto, o aparelho de som e o forno de 

microondas não são bens essenciais à dignidade e funcionalidade do lar 

do embargante, não estando acobertados pelo disposto na Lei de 

Impenhorabilidade do Bem Residencial da Família. Interpretação do 

disposto no art. 2º da Lei nº 8.009/90. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJ-RS; RCiv 71001460450; Santana do Livramento; Segunda 

Turma Recursal Cível; Rel. Des. Clóvis Moacyr Mattana Ramos; Julg. 

28/11/2007; DOERS 05/12/2007; Pág. 114) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO 

DEVEDOR. POSSIBILIDADE EM CASO DE DUPLICIDADE. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A impenhorabilidade contida 

no art. 1 da Lei n. 8009/90 objetiva proteger bens familiares essenciais a 

habitalidade com dignidade, não se qualificando portanto, como objetos de 

luxo ou adornos, tais como: Microcomputador, bicicleta ergometrica, dvd, 

teclado musical. II - Excetuam-se da impenhorabilidade os bens que se 

encontram em duplicidade na residência do devedor. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (TJ-GO; AI 46399-0/180; Proc. 200501902770; 

Goiânia; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Alan Sebastião de Sena 

Conceição; Julg. 06/04/2006; DJGO 02/05/2006). Sobre a penhora de bens 

na residência do executado é o entendimento do FONAJE: Enunciado 14: 

Os bens que guarnecem a residência do devedor, desde que não 

essenciais a habitabilidade, são penhoráveis. Assim sendo, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial 

de Justiça proceda à penhora de bens na residência do executado, 

devendo, ainda, discriminar todos os bens existentes ali existentes. Por 

fim, sem prejuízo das determinações supra, com fundamento no art. 139, 

IV, e art. 782, § 3º, do CPC, defiro o pedido e determino a inclusão do 

nome do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema 

SERASAJUD. Caso seja frutífera qualquer das diligências acima 

determinadas, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC 

de 2015 e designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da 
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Lei nº 9.099/95). Em sendo inexitosa, intime-se a exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 09 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001948-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA PERON GILI OAB - MT0016474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com pedido de medida de 

urgência, consistente em determinar que a reclamada restabeleça sua 

linha telefônica, bem como se abstenha de cobrar valores no período não 

utilizado por ele, ao argumento de que foi vítima de crimes de internet, 

tendo perdido a titularidade da linha telefônica descrita na inicial. Decido. 

Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são 

requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito n a 

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, 

verifico presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência 

almejada. O reclamante informa que há três anos contratou com a 

reclamada o uso de uma linha telefônica móvel descrita na inicial, mas que 

em razão de conduta de “hackers” perdeu a citada linha, tendo a 

reclamada emitido boleto de cobranças em seu nome mesmo informando 

que a linha não pertencia a ele. Com efeito, o reclamante junta nos autos 

os protocolos de Id 14571535, demonstrando que tentou a reativação da 

linha telefônica citada na inicial, tendo a reclamada se mantido inerte ao 

seu pedido. Por outro lado, a fatura juntada no ID 14571434 demonstra que 

mesmo a reclamada se negando a efetuar a reativação da linha telefônica, 

vem emitindo faturas de cobrança em nome do reclamante. 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. O periculum in mora evidencia-se pelo 

fato de que o reclamante alega que utiliza a linha telefônica para trabalho, 

do que resulta prejuízos relevantes. Presente, pois, o fundado receio de 

dano de difícil reparação. Em razão disso, revela-se muito mais prudente 

deferir-se a medida postulada já nesta sede porque do contrário, se 

efetivamente a modificação foi indevida, o reclamante terá suportado um 

prejuízo de grande monta; por outro lado, porém, se o pedido for julgado 

improcedente, o cancelamento da linha poderá ser perfeitamente realizado 

sem que isso implique em significativo prejuízo à empresa reclamada. Não 

há, portanto, perigo de irreversibilidade da medida. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência almejada e de determino 

que a empresa reclamada restabeleça, no prazo de 5 (cinco) dias, os 

serviços da linha telefônica nº (65) 99206-5180, em favor do reclamante, 

bem como que se abstenha de efetuar cobranças relativas ao mês de 

julho de 2018, referente ao uso desta linha, no prazo de 10 dias, sob pena 

de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). 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, 9 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.47/2018-/DF – de 08 de Agosto de 2018.

 EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a Portaria n. 16/2014/DF, 21 de Fevereiro de 2014, que 

designou a servidora NOARA ELISA NILSON, mat. 7848, Auxiliar Judiciária, 

para exercer a função de Gestora Judiciária substituta na quarta Vara 

desta Comarca, a partir de 06/08/2018.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N. 48/2018-DF 9 de Agosto de 2018.

EXMO. DR. CÁSSIO LUIS FURIM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FÓRUM 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando o disposto na Instrução Normativa n. 005/2008/DGTJ, de 

05.08.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

Considerando que a servidora Janaina Siqueira Costa, mat. 25267, 

designada para exercer a função de Gestora Judiciária, Centro Soluções 

de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde, estará 

afastada de suas funções no período de 27/08 à 10/09/2018, para 

usufruto de férias.

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR a servidora Cleusa Batista de Oliveira mat. 3199, 

Auxiliar Judiciário, para exercer a função de Gestora Judiciária do Centro 

Soluções de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde, 

durante o afastamento da Titular, no período de 27/08 à 10/09/2018 , para 

usufruto de férias.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001551-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY MORITZEN WAMMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Intimação Intimação das partes acerca da perícia médica 

agendada para o dia 12/09/2018, com Dr. Guido V. Céspedes (endereço: 

Av. Mato Grosso, 936-S, Alvorada), a partir das 08:30 horas ou 13:30 

horas, por ordem de chegada, devendo o(a) advogado(a) da parte autora 

informar o(a) requerente para comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 

9 de agosto de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede 

do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002996-74.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HILARIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002996-74.2016.8.11.0045 Intimação das partes sobre o resultado da 

perícia, podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas 

partes oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que 

dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. 

Lucas do Rio Verde - MT, 9 de agosto de 2018. Leila Cristina de Lima 

Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 

1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT 

Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002339-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA BORGES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002339-98.2017.8.11.0045 Intimação das partes sobre o resultado da 

perícia, podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas 

partes oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que 

dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. 

Lucas do Rio Verde - MT, 9 de agosto de 2018. Leila Cristina de Lima 

Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 

1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT 

Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001919-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TAIANA CRISTINA BARROS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001919-59.2018.8.11.0045. AUTOR: 

TAIANA CRISTINA BARROS LIMA RÉU: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. Vistos etc. I. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao 

autor, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. II. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 27/08/2018, às 14h00min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. III. 

Intime-se a parte requerida com relação à audiência e a presente decisão, 

bem como cite-a quanto aos termos da petição inicial. IV. 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; V. 

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). VI. As partes devem comparecer acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VII. 

A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do 

CPC). VIII. 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). IX. 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). X. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furím Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001571-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONORA ALVES RODRIGUES BIGATON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INFORMATIVO DO PERITO MEDICO NOMEADO. Agendado pericia do 

processo 1001571-41.2018.8.11.0045 para dia 26/09/2018 a partir das 

8:30h por ordem de chegada.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118498 Nr: 8694-15.2015.811.0045

 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: MARCILENE BISPO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 22447 Nr: 343-34.2007.811.0045

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIA C. M. RIZZATO - OAB:MT 

- 9.301
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708/MT

 Vistos.

 1. Tendo em vista que o valor penhorado quitou a integralidade dos 

honorários advocatícios executados (50% - f. 235-A) e parcela das 

custas e despesas processuais (f. 248), consoante demonstrativo de f. 

257/259 e, ainda, considerando que o valor depositado à f. 256 é 

suficiente para quitar a diferença pendente a título de custas e despesas 

processuais, expeça-se alvará do valor indicado à f. 258, com as devidas 

atualizações, em favor da parte exequente.

 2. O saldo remanescente será liberado em favor da parte executada.

3. Cumpridas as deliberações supra e nada mais sendo requerido, 

concluso para extinção do feito.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 2734 Nr: 2272-10.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: AGRICOLA SPERAFICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO ANTONIO VALIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA REGINA DALL´AGNOL 

MÜLLER - OAB:11.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILIANS REINALDO DE 

ANDRADE - OAB:3316-B

 Vistos.

Expressa a novação da dívida às fls. 110/111, esclareça a parte autora, 

em 10 dias, se pretende o cumprimento de sentença, caso em que deverá 

justificar e adequar o pleito conforme acordo novado, inclusive 

demonstrando que o valor recebido (informado à f. 112) não se mostra 

suficiente para saldar a avença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 101288 Nr: 22144-59.2014.811.0045

 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: NEI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSÉ PARADA 

SIMÃO - OAB:221386

 Vistos.

1. Manifeste-se o autor, no prazo de 15 dias, acerca do ofício acostado à 

f. 153.

2. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 107428 Nr: 13987-75.2015.811.0041

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:9342/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Intimação da parte autora para que no prazo lagal, apresente 

contrarrazões de apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118253 Nr: 8572-02.2015.811.0045

 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: JOHNATAN KURANOSUKE DE SOUZA CHIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA 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

 Intimação das partes acerca da aceitação do perito nomeado(fls. 73/75)e 

da perícia grafotécnica agendada para o dia 19/10/2018 às 15:00h nesta 

serventia da Segunda Vara desta comarca.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001609-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIRO GUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT0003504S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DU PONT DO BRASIL S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Lucas do 

Rio Verde - MT JUÍZO DA Terceira Vara Cível TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO Número do Processo: 1001609-53.2018.8.11.0045 Espécie: 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Requerente: 

Valdemiro Gueno Requerido: Du Pont Do Brasil S A Data e horário: 8 de 

agosto de 2018, 16h. PRESENTES Juiz(a) : Dr.(a) Cristiano dos Santos 

Fialho OCORRÊNCIAS Aberta a audiência e apregoada às partes, 

constatou-se a presença das pessoas supramencionadas . 

DELIBERAÇÕES Considerando que não foi possível a localização da 

testemunha devolva-se a presente missiva ao Juízo de origem, 

fazendo-se consignar as nossas homenagens de estilo. Procedam-se as 

devidas baixas nos livros de registros do feito. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Selena Guarnieri, Estagiária foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes. Cristiano dos Santos Fialho

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30826 Nr: 1002-72.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEVERDE-IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMELINDO MUNARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT

 INTIMO a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)dias, providencie a 

juntada de cópia da matrícula atualizada do bem, com a averbação da 

penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118252 Nr: 8571-17.2015.811.0045

 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: JOELSON AMANIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341-OAB/SP

 Intimem-se as partes litigantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestem sobre a quitação integral da dívida, registrando-se que a 

ausência de manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação 

implícita de concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento 

da obrigação. Depois, venham conclusos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38283 Nr: 3320-91.2010.811.0045

 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: CENTRO NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUBERT NEUMANN, ADALGISA DOS SANTOS 

NEUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERVI - 

OAB:14020/MT, MARCO AURÉLIO PIACENTINI - OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada.

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 152187 Nr: 1208-71.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE DE SOUZA MELO, RENAN CESAR 

CABRAL DE SOUSA, EDSON XAVIER DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905-0, Angela Flavia Xavier Mesquita - OAB:OAB/MT 19.168, 

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA - OAB:19733-O /MT, 

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 23345

 “Vistos etc., 1. Redesigno a audiência para o dia 13 de novembro de 

2018, às 13h30min para interrogatório dos acusados Renan Cesar Cabral 

de Sousa e Edson Xavier de Morais. 2. Intimem-se os réus Renan e Edson. 

Requisite-os. 3. Dou os presentes por intimados. 4. Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 42738 Nr: 3047-78.2011.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE CASTRO BALIZARDO, JOISE 

CRISTINA JACOMETO BALIZARDO, NADIA PRIESTER, HÉLIO ERNESTO 

MORAGA, SANDRA REGINA PETTERSON MORAGA, CARLOS FRANCISCO 

BALIZARDO, DIRCEU CAMILO COSMA, GILSINÉIA BISCONSINI STRALIOTI 

WESTPHAL, ABEL HERMANN WESTPHAL, NADIR HELENA DE CASTRO 

BALIZARDO, MARIA ESTEVES WESTPHAL, LEANDRO ESTEVES 

WESTPHAL, MAURO CESAR DURANTE, MARISA CLAUDIA JACOMETO 

DURANTE, VALDIR MIQUELIN, CÉSAR FELIX VALIENTE BENITEZ, NEIVO 

JOSE BASSO, VALDEMIR MORAGA, IVANO BALENA, ALEXSANDRA 

PEREIRA DE CAMPOS MORAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, Almino Afonso Fernandes - OAB:MT/3498-B, ARTUR 

BARROS FREITAS OSTI - OAB:18335/O, Eduardo F. Villela - 

OAB:9.973/MT, FABIAN FEGURI - OAB:16739, GUSTAVO LISBOA 

FERNANDES - OAB:MT/20612-A, LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - 

OAB:MT/19.820, RICARDO S. SPINELLI - OAB:MT/15,204, VALBER DA 

SILVA MELO - OAB:8927/MT, VALBER MELO - OAB:MT/8927, 

VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT, Valterlei Cristiano Miquelin - OAB:14307/MT, 

VALTERLEI MIQUELIN - OAB:OAB/MT 14.307, Valterley Cristiano 

Miquelin - OAB:14307/MT

 Vistos etc.,

Defiro o pedido de fl. 12733, no sentido de que seja oficiado ao Juízo da 

Comarca de Curitiba/PR, solicitando a devolução da carta precatória para 

interrogatório dos réus Leandro e Gilsinéia, independentemente de 

cumprimento, vez que já foram ouvidos perante este Juízo.

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 12560/verso.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010503-69.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES GUTZEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010503-69.2013.8.11.0045 Vistos. Defiro o requerimento para bloqueio 

de veículo da parte executada, buscando se evitar a ineficácia da 

prestação jurisdicional, o que o faço por meio do sistema RENAJUD. 

Restando a busca infrutífera, abra-se vistas à parte Exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 05 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002816-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 20/09/2018 Hora: 

13:45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012117-41.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR VIEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8012117-41.2015.8.11.0045; Vistos. Defiro o requerimento para bloqueio 

de veículo da parte executada, buscando se evitar a ineficácia da 

prestação jurisdicional, o que o faço por meio do sistema RENAJUD. 

Restando a busca infrutífera, abra-se vistas à parte Exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 10 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003039-11.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABEGG COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E BORRACHARIA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON RUBIO BORSATO (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO do reclamante, via de seu advogado, para manifestar acerca 

da certidão do Oficial de Justiça, ID 9215701.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000440-02.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ART STILO MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA VIRGINIA FRANCHIN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente para manifestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005107-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 20/09/2018 Hora: 

14:15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010692-18.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAN CARLOS DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULES MOURA MARTINS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA MAIA GOMIDE OAB - GO36108 (ADVOGADO)

 

INTIMO as partes acerca da designação de audiência de conciliação para 

o dia 20/09/2018, às 14h30min, em atenção à determinação de id. 

14584629.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NICACIO DA CONCEICAO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar o reclamante, via de seu advogado, para, 

querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN MARTINELLI VALADARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000444-68.2018.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: RENAN MARTINELLI VALADARES Parte Ré: REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. 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. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por RENAN MARTINELLI VALADARES , 

alegando, em síntese, que teve seu nome negativado indevidamente pela 

Reclamada, por dívida que não reconhece. Afirma que não possui débito 

algum com a Ré. Por tais razões, requer a declaração de inexistência de 

débito e a condenação da Reclamada por danos morais. Em contestação, 

a Reclamada deixou de instruir os autos com documento hábil que 

autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

mormente porque não apresentou nenhum contrato assinado pela parte 

autora, referente ao suposto débito discutido nos autos, apenas afirmou 

que a dívida era oriunda do Banco do Brasil S.A., e que lhe foi cedida. 

Portanto, em que pese o longo arrazoado da peça contestatória, não 

logrou a reclamada demonstrar a licitude da conduta acoimada de indevida 

pela parte reclamante. Logo, o réu não trouxe prova alguma de suas 

articulações fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 373 do CPC: “Art. 

373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Ainda sob a égide 

da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva 

(art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia a 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveriam PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que não fez, criando em seu desfavor obrigação de 

indenizar. Por fim, resta devidamente comprovado que houve a inclusão 

do nome da parte Autora no Serasa e que a dívida não existe, não 

fazendo a Reclamada qualquer prova contrária, para que eximisse de sua 

culpa. O art. 14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a 

responsabilidade de natureza objetiva para estes casos: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde independentemente da existência de 
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culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Tratando-se de 

responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao consumidor, demonstrar o 

fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. Contudo, no feito vertente, como 

se trata de indenização por DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a 

existência de ato capaz de lhe provocar abalo psicológico, de forma a 

influenciar negativamente em sua esfera íntima, além da normalidade, 

conforme vem decidindo reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: 

“(...) 1. Conforme entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em 

prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o 

sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 

261.028/RJ, Rel. Min. Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir 

Passarinho Júnior; REsp. 661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ 

RESP nº 727369/AL, Min. Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse 

passo, verifica-se que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a 

ensejar frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral 

pela dor e sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a 

questão em termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de 

dano moral como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por 

uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à 

sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao 

seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas 

afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso 

vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis que 

incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as 

expectativas do consumidor, na prestação do serviço, concretizando 

todas as providências necessárias a resguardar sua integridade, física e 

moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos 

correlatos. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Subsiste, pois, o dever da Reclamada indenizar a parte autora, 

cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os 

princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da reclamada e da 

exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também dos ofensores, de 

molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não 

lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. 

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do 

valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias 

do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do 

lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de 

sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se 

que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, 

mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à Reclamada. ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para: A) 

DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido nestes autos, proibindo a 

Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a este, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de 

alçada dos juizados especiais; B) DETERMINAR que a reclamada, proceda, 

no prazo máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO DEFINITIVO DA 

INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de alçada dos 

juizados especiais; C) CONDENAR a reclamada, a pagar a título de danos 

morais à parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), forte nos 

artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se 

juros de 1% ao mês, a partir do evento disponibilização da negativação e a 

correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, forte na 

Súmula 362 do STJ de 03/11/08; Com arrimo no que dispõe a primeira parte 

do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para à MM. Juiza da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de maio 

de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I. 

Homologo a decisão proferida pela juíza leiga, com fundamento no artigo 

40 da Lei n. 9.099/95 . II. Int. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de maio de 2018. 

Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010640-51.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

ELILDIANE MEDEIROS DECHEN OAB - RN9668-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BM SERVICOS DE CADASTROS E CREDITOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

ELI HEBER GRAGEL OAB - MT15037 (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR o executado para realizar o pagamento do valor 

remanescente ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005112-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES VIEIRA BOGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 20/09/2018. às 14:45 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: 1000642-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000642-08.2018.8.11.0045; Vistos. Em decorrência do não 

comparecimento do reclamante na audiência de conciliação, julgo extinto o 

processo, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. 

Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas e despesas 

processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas). Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. 

Publique-se. Intimem-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
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Processo Número: 1000388-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONIEL GOMES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000388-35.2018.8.11.0045; Vistos. Em decorrência do não 

comparecimento do reclamante na audiência de conciliação, julgo extinto o 

processo, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. 

Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas e despesas 

processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas). Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. 

Publique-se. Intimem-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: 8012166-82.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL E TECNICA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 20/09/2018. às 15:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000190-66.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JD CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE DE INTIMAR O Exequente para juntar nos autos, planilha de 

débito atualizada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002414-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JS DIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL GONCALVES DE MORAIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da designação de audiência de 

conciliação para o dia 20/09/2018, às 15h15min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001425-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SACOLAO E SUPERMERCADOS POPULAR LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAUAN ANTONIOLI DO PRADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001425-97.2018.8.11.0045; Vistos. Em respeito ao princípio da 

cartularidade é imprescindível à apresentação do original do título de 

crédito, sendo assim, intime-se o exequente para, em 05 dias, deposite em 

cartório o do título executivo original. Após, cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o principal e cominações legais ou 

nomear bens a penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quanto forem necessários à 

satisfação integral da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de 

Justiça proceder à penhora e avaliação de bens do devedor suficientes 

para satisfação do débito executado, observando as exigências legais. 

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da 

execução, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na 

hipótese de penhora, designe-se audiência de conciliação de acordo com 

a pauta do (a) conciliador (a), ocasião em que poderá a executada 

oferecer embargos à execução (por escrito ou verbalmente), 

procedendo-se as intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de abril de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010261-47.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDENILSON DIAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010261-47.2012.8.11.0045; Vistos. Defiro o requerimento de id. 

12602276, para bloqueio de veículo da parte executada, buscando se 

evitar a ineficácia da prestação jurisdicional, o que o faço por meio do 

sistema RENAJUD. Restando a busca infrutífera, abra-se vistas à parte 

Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 18 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE SANDRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000390-05.2018.8.11.0045; Vistos. Dispensado o relatório. Compulsando 

os autos, verifica-se que a promovente justificou sua ausência na 

audiência de conciliação, por meio do comprovante descrito como “Mapa 

de Viagem”, onde consta o seu nome na lista de embarcados. Ocorre que 

o citado documento consta a data de 13 de março de 2018 como saída 

desta comarca e desembarque em Goiânia/GO, e a data da realização da 

audiência ocorreu no dia 05 abril de 2018, deste modo, verifica-se que a 

viagem ocorreu em data distinta, motivo pelo qual não acolho a justificativa 

de ausência. Isto posto, julgo extinto o processo, em decorrência do não 

comparecimento da reclamante na audiência de conciliação com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Condeno a parte 

reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais 

(ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas). 

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-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: 1000392-72.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

WAN CARLOS DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000392-72.2018.8.11.0045; Vistos. Em decorrência do não 

comparecimento do reclamante na audiência de conciliação, julgo extinto o 

processo, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. 

Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas e despesas 

processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas). Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se as baixas devidas. 

Publique-se. Intimem-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: 1002207-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMICA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE BALANCEAMENTOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certidão do Trânsito em 

Julgado Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

Nesse passo, INTIMO a parte autora para requerer o que de direito no 

prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 09 de agosto de 2018. Fabio Lucio 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001042-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certidão do Trânsito em 

Julgado Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

Nesse passo, INTIMO a parte autora para requerer o que de direito no 

prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 09 de agosto de 2018. Fabio Lucio 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DE MARIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Em atenção ao Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização 

dos procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e ao 

bloqueio de valores, INTIMO a parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, sendo certo que “O levantamento somente 

poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido Provimento. Sendo assim, a 

liberação do alvará fica condicionada ao procedimento acima. Lucas do 

Rio Verde - MT, 09 de agosto de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-44.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE SOUZA LEMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000767-44.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 17.546,77; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ELISANGELA DE SOUZA LEMOS Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se devidamente 

instruído para julgamento. Considerando que a parte autora requereu a 

gratuidade da justiça, mas deixou de acostar comprovação suficiente 

corroborando suas alegações, entendo pelo indeferimento da concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. Pois bem. Trata-se de reclamação cível 

alegando a parte reclamante ter recebido faturas que não concorda, uma 

vez que sem qualquer justificativa ou alteração de consumo na Unidade 

Consumidora n°. 20640910 as faturas de 28/01/16 no valor de R$ 1.310,02 

(um mil trezentos e dez reais e dois centavos); fatura de 28/02/16 no valor 

de R$ 636,11 (seiscentos e trinta e seis reais e onze centavos) e R$ 

28/03/16 no valor de R$ 600,64 (seiscentos reais e sessenta e quatro 

centavos) que teriam sofrido aumento abrupto. Pediu por provimento, a 

abstenção da reclamada em suspender os serviços, e no mérito, a revisão 

das faturas e condenação de reparação por danos morais. É o suficiente 

a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. A preliminar de 

incompetência dos juizados especiais não merece acolhimento porque 

desnecessária a prova técnica agitada pela reclamada. Além do mais, a 

questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos 

autos pela documentação juntada. No mérito a ação é procedente. Análise 

da documentação que instrui os autos permite constatar que houve 

cobrança de valores que não encontram justificativa plausível à vista do 

histórico de consumo da parte reclamante, no que diz respeito às faturas 

de janeiro, fevereiro e março/2016 de modo que a parte reclamante 

demonstrou estar em desacordo com o devido, bem acima da média 

utilizada no imóvel. Com efeito, exame da quantidade de energia elétrica 

faturadas, embora apresentassem variações de consumo, estão todas 

bem abaixo do valor cobrado no período reclamado, demonstram a 

ausência de regularidade das cobranças. A empresa ré argumenta que os 

valores cobrados estão de acordo com as normas que regem a espécie, 

além de que pelo fato de ser uma concessionária sua atuação é regulada 

por lei e pelos atos normativos do Poder Concedente, os quais devem ser 

estritamente cumpridos por seus agentes na prestação dos serviços 

inerentes à concessão. Assim, todos os atos praticados pela requerida 

são pautados principalmente no princípio da legalidade do Direito 

Administrativo, portanto, é evidente de presunção de veracidade. Em que 

pese a argumentação da empresa requerida, certo é que houve um 

aumento abrupto no consumo faturado sem que houvesse prova da 

alteração do consumo. A demandada, a título de argumentação para 

rebater as alegações da Reclamante, informa que de fato, as faturas 

reclamadas foram emitida com base no consumo normal da Autora, não 

havendo qualquer irregularidade na sua emissão, uma vez que a leitura foi 

devidamente colhida no aparelho medidor existente em sua UC. A 

Reclamada alega que agiu nos exatos termos da Resolução nº 414/2010 
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da ANEEL. A empresa ré argumenta que os valores cobrados estão de 

acordo com as normas que regem a espécie, além de que pelo fato de ser 

uma concessionária sua atuação é regulada por lei e pelos atos 

normativos do Poder Concedente, os quais devem ser estritamente 

cumpridos por seus agentes na prestação dos serviços inerentes à 

concessão. Assim, todos os atos praticados pela requerida são pautados 

principalmente no princípio da legalidade do Direito Administrativo, portanto, 

é evidente de presunção de veracidade. Em que pese a argumentação da 

empresa requerida, certo é que houve um aumento abrupto no consumo 

faturado sem que houvesse prova da alteração do consumo. Com efeito, 

em se tratando de relação de consumo, e alegando o autor que não 

consumiu a energia apontada pela concessionária, caberia à ré comprovar 

o ocorrido, mediante a observância do devido processo legal. Isto porque 

em tais situações, verifica-se a ocorrência de fato excepcional que 

justifica a inversão do ônus da prova, consoante doutrina de NELSON 

NERY JUNIOR & ROSA MARIA ANDRADE NERY: “A inversão do ônus da 

prova pode ocorrer em duas situações distintas: a) quando o consumidor 

for hipossuficiente; b) quando for verossímil sua alegação. As hipóteses 

são alternativas, como claramente indica a conjunção ou expressa na 

norma ora comentada. A hipossuficiência respeita tanto à dificuldade 

econômica quanto à técnica do consumidor em poder desincumbir-se do 

ônus de provar fatos constitutivos de seu direito” (Código de Processo 

Civil Comentado. São Paulo: RT, 4ª ed., 1999, p.1806). Nessa linha de 

raciocínio, considerando que não há comprovação nos autos de qualquer 

prática irregular por parte da autora, e que teria dado ensejo ao aumento 

do consumo nos meses questionados, incumbência que, repita-se, cabia à 

concessionária, há que se concluir que o medidor de consumo estava com 

defeito e não refletia com exatidão o quanto utilizado pela autora, devendo 

ser revisada a cobrança do débito. No caso, a concessionária não trouxe 

provas de qualquer irregularidade da medição do consumo na unidade 

consumidora de responsabilidade do reclamante. Nessa toada, o 

entendimento majoritário da jurisprudência é no sentido de que em não 

havendo culpa comprovada do usuário, imperiosa se mostra a revisão das 

faturas. Assim, vale transcrever: Ementa: ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO 

ABRUPTO NO CONSUMO FATURADO. HISTÓRICO. ERRO. 

INCONSISTÊNCIA. 1. São nulas as faturas de energia elétrica que não 

refletem o histórico das anteriores e não indicam o consumo medido que 

autorizaria sua cobrança. Hipótese em que não há prova da alteração do 

padrão de consumo nem de avaria no medidor. Tem direito, contudo, a 

concessionária de emitir nova fatura relativa ao consumo efetivamente 

registrado, nos termos da Resolução n.º 456/2000 da ANEEL. (...) Recurso 

da Ré provido em parte. Recurso do Autor desprovido. (Apelação Cível Nº 

70042139881, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 28/04/2011) Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR 

CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO 

TORNADA DEFINITIVA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO 

PÚBLICO. IRREGULARIDADE NO FATURAMENTO DO CONSUMO MEDIDO 

PERPETRADA POR LONGO PERÍODO. ATO ADMINISTRATIVO REVISADO. 

CULPA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO 

OBSERVADO PELA CONCESSIONÁRIA. AUMENTO ABRUPTO DO VALOR 

FATURADO. DIREITO DE QUESTIONAMENTO DO CONSUMIDOR COM 

VISTAS À COMPROVAÇÃO DE QUE O FATURAMENTO EQUIVALE AO 

REAL CONSUMO. REVISÃO DAS FATURAS EMITIDAS DEPOIS DA 

VERIFICAÇÃO DO ERRO ADMINISTRATIVO QUE SE IMPÕE COM BASE NO 

CONSUMO MÉDIO DOS 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DO PERÍODO 

DO FATURAMENTO IRREGULAR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA 

DEMANDANTE QUE NÃO JUSTIFICA A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS 

CORRESPONDENTES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível 

Nº 70038823530, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 28/09/2011). Nessa 

esteira, impositiva a revisão das faturas ora discutidas com base na 

legislação, na forma descrita pela Resolução Normativa nº 414/2010, 

fazendo-se a média pelos últimos meses anteriores ao período reclamado. 

No que tange ao pedido de condenação em danos morais, colhe-se dos 

autos que em razão do elevado valor cobrado e a tentativa inútil da autora 

em resolver tal questão, teve que suportar a ameaça de interrupção do 

fornecimento de energia elétrica. Nesse ínterim, cumpre anotar que o caso 

em tela trata de relação de consumo e que o dano moral afirmado é 

decorrente da má prestação de um serviço e da conduta negligente da 

empresa, conseqüentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto Gonçalves 

a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo 

do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o 

fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em 

massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização das 

relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em 

um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Sob essa ótica, 

verifica-se que o evento danoso tem origem na cobrança excessiva da 

conta de energia elétrica, que chegou ao ponto de o autor não conseguir 

mais pagar em razão do elevado valor cobrado, totalmente desvinculado 

do que até então era praticado. Ademais, ao sublinhar o dever de 

indenizar, está presente a hipótese da responsabilidade objetiva, nos 

termos do que dispõe artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

impondo ao fornecedor do serviço responder, independentemente da 

existência de culpa, pelos danos causados em virtude da má prestação do 

serviço contratado. Considerando que os elementos das circunstâncias 

acima mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de 

sobredireito ( razoabilidade e proporcionalidade ), estabeleço a 

quantificação do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). III – 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código do Processo Civil, 

da demanda ajuizada por ELISANGELA DE SOUZA LEMOS em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A para (1º) 

DETERMINAR que a Reclamada proceda com a revisão das faturas de 

janeiro, fevereiro e março/2016, chegando-se ao cálculo com base na 

Resolução Normativa nº 414/2010, bem como (2º) CONDENAR a 

Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a título de danos morais, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 

12% (doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados 

da data da publicação desta sentença. 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). 

INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 CPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%. 

Projeto de sentença submetido à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 04 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001344-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSÉ JORGE THEMER OAB - SP94253-D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLICIA KNEIP DUQUE DALMASO (EXECUTADO)

AGRODAL INSUMOS AGRICOLAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

SANDRA MARIA PIVETTA DALMASO (EXECUTADO)

ALISSON LUIZ DALMASO (EXECUTADO)

ALESSANDRO DALMASO (EXECUTADO)

ALDERI MARCOS DALMASO (EXECUTADO)

DANIELLE ALEIXO MOQUIUTI DALMASO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACH Processo: 1001344-51.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA EXECUTADO: 

AGRODAL INSUMOS AGRICOLAS LTDA - EPP, ALISSON LUIZ DALMASO, 

DANIELLE ALEIXO MOQUIUTI DALMASO, ALESSANDRO DALMASO, 

GLICIA KNEIP DUQUE DALMASO, ALDERI MARCOS DALMASO, SANDRA 

MARIA PIVETTA DALMASO VISTOS. Intime-se o exequente para, 

querendo, se manifestar acerca do petitório de ID n.º 14067128 e 

documentos acostados. Prazo: 15 (quinze) dias. No mais, certifique a Sra. 

Gestora o decurso do prazo para os executados efetuarem o pagamento 

da divida, bem como se houve a propositura de embargos. Após, 

conclusos para decisão. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUCAS DO RIO VERDE, 6 de agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001684-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELI ANJOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001684-92.2018.8.11.0045. AUTOR: MARIA ELI 

ANJOS DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos. Cumpra-se o despacho proferido em audiência, conforme 

documento de ID n° 14642859. Às providências necessárias. Gisele Alves 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001337-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOELI SARTORI FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO: 1001337-59.2018.8.11.0045. AUTOR: JOELI 

SARTORI FREITAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Cumpra-se o despacho proferido em audiência, conforme 

documento de ID n° 14643044. Às providências necessárias. Gisele Alves 

Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 6747 Nr: 18-35.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROVERDE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, 

FRANCISCO MARTINELLO, VERA LÚCIA BAPTISTA MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT, TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente para que comprove 

o pagamento das custas de distribuição da missiva de (p. 155), conforme 

decisão de p.166

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81497 Nr: 711-67.2012.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito no 

prazo de 10 dias. Sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98811 Nr: 5031-92.2014.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o expediente enviado via A.R. não retornou a esta 

secretaria, ante ao exposto, impulsiono os autos para reenvio da 

correspondência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 144727 Nr: 6061-60.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELR, MHGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelita Terezinha Guardini 

Flessak - OAB:35814 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITO JOSÉ TREMBULAK - 

OAB:PR/62.874, MARIANA DANELUZ BOCCHESE - OAB:PR/66.595

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – 

Certifique-se acerca do decurso do prazo para as partes se 

manifestarem, nos termos da decisão retro (p.37). Certificado o prazo in 

albis, devolva a missiva ao Juízo Deprecante, com as nossas homenagens 

de praxe e estilo. II - Nada mais havendo a tratar, a MMª Juíza determinou o 

encerramento do presente termo de audiência que, lido e achado 

conforme, vai por todos os presentes assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 34573 Nr: 60-06.2010.811.0045

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WANIESKI - OAB:MS/14334, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, WILLIAM DOS SANTOS 

PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, considerando 

a perda do objeto da ação, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil.Sem 

custas.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas e 

baixas necessárias. Dispensado o Registro, pelo Provimento 

42/2008/GGJ.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37760 Nr: 2797-79.2010.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE 

ASSENTADOS DO PROJETO ELDORADO I LTDA COOPERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGALHÃES E REZENDE DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS DO NORDESTE, REZENDE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:MT/7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARCELO 

BRANDÃO - OAB:4.239 CE, SONIA MARINA CHACON BRANDÃO - 

OAB:10.728-CE

 Posto Isto, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE COBRANÇA 

ajuizada por COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE ASSENTADOS 

DO PROJETO ELDORADO LTDA - COOPERA, para condenar as rés ao 

pagamento do valor de R$ 26.421,00 (vinte e seis mil quatrocentos e vinte 

e um reais), com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, à 

partir da citação.Em razão do princípio da sucumbência parcial, condeno 

as rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este que fixo 

no percentual de 15%, incidente sobre o valor da condenação.Após o 

transito em julgado, em nada sendo requerido, pelas partes no prazo de 15 

dias, arquivem-se os autos dando-se as baixas de estilo.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 119772 Nr: 431-57.2016.811.0045

 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: MANESSA RODRIGUES HENRIQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – 

Considerando que a requerente não fora intimada e, que o endereço 

constante no mandado de intimação novamente não constou o número da 

quadra e do lote, conforme informado na petição inicial (p. 05), redesigno 

audiência de instrução para o dia 09 de outubro de 2018 às 16h30. II – 

Expeça-se mandado para intimação da Autora, atentando-se a escrivania 

ao cumprimento do determinado com inclusão do endereço completo da 

inicial, inclusive número da quadra e lote. III – Saem os presentes 

intimados. Nada mais havendo a tratar, determino o encerramento do 

presente termo de audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os 

presentes assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 85188 Nr: 4757-02.2012.811.0045

 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: MARIA RITA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAUJO 

LEMOS - OAB:122249/RJ

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta por MARIA 

RITA BARBOSA em face de BANCO BONSUCESSO S/A com fulcro no art. 

487, I, do CPC.Condeno a Autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.Contudo, suspendo a exigibilidade do 

pagamento pelo prazo de 05 (cinco) anos, vez que a parte é beneficiária 

da justiça gratuita (art. 98, § 3º do CPC).Consigno que o credor, neste 

período, poderá exigir o cumprimento da obrigação se demonstrar que a 

situação de insuficiência de recursos da parte deixou de existir. Findo tal 

prazo, a obrigação se extinguirá.Por fim, reconheço a litigância de má-fé 

da parte consumidora (art. 80, inciso II, do CPC), tendo em vista a 

contratação comprovada pela parte Requerida, e, imponho a multa de 8% 

sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 81 do CPC.Após o trânsito 

em julgado, cumpridas as formalidades legais e, em nada sendo requerido 

no prazo legal, arquive-se o presente feito, dando-se às devidas 

comunicações, anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90805 Nr: 4707-39.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDS, JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955/MT, HEMELLY BURATTO - OAB:12243/MT, 

STELLA RENATA GABRIEL - OAB:17216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 "[...] Posto isso, JULGO PROCEDENTE a Ação de Reconhecimento de 

União Estável c/c Investigação de Paternidade “post mortem”, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, para reconhecer a união estável havida entre 

a autora e o falecido, Sr. Danivaldo Caetano de Souza, no período de 2007 

a maio de 2013, e ainda, reconhecer a paternidade do menor Arthur 

Caetano Schmidt, como sendo do Sr. Danivaldo Caetano de Souza. III – 

Oficie-se ao Cartório de Registro Civil (p.28), para que proceda com a 

averbação na certidão de nascimento do menor, acrescentando o nome 

do pai, Sr. Danivaldo Caetano de Souza e dos seus avós paternos (p. 14), 

sendo que o menor passará a se chamar Arthur Caetano Schimidt de 

Souza. IV – Custas e honorários, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) pela parte requerida. Saem as partes intimadas, para efeitos 

recursais. Transitado em julgada a presente sentença, certifique-se e 

expeça-se o necessário. P.R.I.C. Nada mais havendo a tratar, determino o 

encerramento do presente termo de audiência que, lido e achado 

conforme, vai por todos os presentes assinado."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003262-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN CLAUDIO BEZERRA FREITAS (IMPETRANTE)

JOSE ROBERTO VIEIRA DE ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Comissão para realização do processo seletivo siimplificado 

para provimento aos cargos de agente de segurança socioeducativo no 

município de Lucas do Rio Verde-MT. (IMPETRADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003262-90.2018.8.11.0045. 

IMPETRANTE: IRAN CLAUDIO BEZERRA FREITAS, JOSE ROBERTO VIEIRA 

DE ARAUJO IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PARA 

REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIIMPLIFICADO PARA 

PROVIMENTO AOS CARGOS DE AGENTE DE SEGURANÇA 

SOCIOEDUCATIVO NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT. VISTO. 

Pois bem. Em atenção ao petitório de ID n.º 14595113, bem como diante da 

urgência da medida pleiteada, retifico o despacho anterior (ID n.º 

14571969), somente no tocante ao prazo concedido para manifestação 
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prévia da autoridade coatora. Desse modo, determino a notificação prévia 

do impetrado a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as 

informações que entender necessárias nesse momento, devendo, 

sobretudo, detalhar os motivos ensejadores da eliminação dos Impetrantes 

do Processo Seletivo Edital nº 003/2018/SEJUDH, para o cargo de agente 

de segurança socioeducativo, sem prejuízo do prazo que fala o art. 7º, I, 

da Lei n.º 12.016/2009, após a análise do pedido liminar. Decorrido prazo 

in albis, certifique-se se necessário e torne-me conclusos para 

apreciação da liminar. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. 

LUCAS DO RIO VERDE, 8 de agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003220-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE REX MORLIN (AUTOR)

ADILSON RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

JULIO DOMINGOS DINIZ (AUTOR)

ADAO MARCOS OTOWISKI (AUTOR)

MARIA APARECIDA DE SOUZA BRILHANTE SILVA (AUTOR)

ALINE GONCALVES FERREIRA (AUTOR)

VERA LUCIA GASPARETTO (AUTOR)

ANAJULIA APARECIDA ORTIZ (AUTOR)

INES MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

TEREZINHA HUDYMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003220-41.2018.8.11.0045 VISTOS. Recebo a inicial e 

seus documentos. Defiro a gratuidade da Justiça. Pois bem. A praxe e a 

própria experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos 

presentes autos demonstram que o Ente Federativo não tem por hábito ou 

regra transacionar. Em razão do acima exposto, dispenso a realização de 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, 

DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal (art. 335, III c/c art. 183, caput e § 1º, todos do CPC), ressaltando 

que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Sendo 

contestada a ação, intime-se o autor para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de agosto de 2018. Gisele Alves 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003199-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA GUGEL (REQUERENTE)

NELSON GUGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM JADIEL FABRY OAB - SC26206 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELEI STEDILLE (REQUERIDO)

JUSCELINO FORTUNATO STEDILLE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

CARTA PRECATÓRIA DESPACHO Se presentes os requisitos exigidos no 

art. 260 do CPC, cumpra-se conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE 

COMO MANDADO. Em caso negativo, oficie-se ao juízo deprecante 

informando a falta dos documentos necessários ao seu cumprimento 

solicitando o envio, com urgência, e que caso não haja regularização no 

prazo de 60 (sessenta) dias a presente será devolvida 

independentemente de cumprimento. Comunique-se ao Juízo deprecante o 

recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, devolva-se à 

comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. Anotações e 

baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde, 09 de agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003001-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALICE AMARAL INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003001-28.2018.8.11.0045 VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO JUDICIAL DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM TUTELA DE URGÊNCIA, proposta 

por ADRIANA ALICE AMARAL INÁCIO em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela antecipação dos 

efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido a concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença, que foi indeferido 

administrativamente. Com a inicial juntou documentos. É o relato do 

necessário. Decido. Pois bem. Segundo o art. 300 do novo Código de 

Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de ser 

observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e 

periculum in mora). Considerando os elementos de cognição existente nos 

presentes autos, tenho que a autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a 

probabilidade de seu direito. Isso porque, segundo dicção legal (artigo 59 

da Lei 8.213/1991), “o auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Portanto, a 

concessão do referido benefício previdenciário está subordinada à 

comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade de segurado 

(Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 (doze) 

contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções legais 

(Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de atividade 

laborativa. No caso vertente, a qualidade de segurada restou 

suficientemente demonstrada, pela cópia do CNIS anexado à inicial (ID n.º 

14306655), eis que comprova existência de contribuições em número 

suficiente, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No tocante ao 

requisito da incapacidade laboral, a requerente apresentou exames, 

relatórios, bem como laudo médico recente evidenciando que é portadora 

da seguinte enfermidade: CID10: M75.5 (ID n.º 14306655 – p. 27). Assim, 

os documentos acostados a inicial, demonstram que a requerente está 

incapacitada para o exercício de qualquer atividade profissional por tempo 

indeterminado. Impende registrar, ainda, que o art. 62 da Lei nº 8.213/91 

impõe que o benefício de auxílio-doença concedido ao segurado só 

cessará quando houver sua reabilitação ou, sendo ela impossível, quando 

for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de 

auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, 

deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o 

exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado 

como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado 

por invalidez. Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida 

apenas ao final causará sérios danos à autora, afetando a sua 

subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. 

Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente comprometida 

caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

tutela antecipada de urgência para determinar ao instituto-requerido a 

concessão do benefício de auxílio-doença a autora, a partir desta data, o 

que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de 

R$ 200,00 (art. 297, CPC), mantendo a medida pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, período considerado suficiente para realização da perícia 

médica. Findado o prazo de manutenção do benefício, sem a realização da 

perícia médica, e não ocorrendo recuperação, determino que a parte 

autora apresente aos autos, documentos médicos atualizados, datados 

em até 30 (trinta) dias, comprovando a permanência da incapacidade, para 

que se necessário seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido 

em sede de tutela antecipada, até que a perícia médica seja realizada. 
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INTIME-SE o INSS, por meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda 

Judicial, Gerência Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º 

Andar, Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da 

implantação do benefício, DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME 

DO AUTOR, RG, CPF, DATA DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstram que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Em razão do acima exposto é que, à 

luz da impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso a 

realização de audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do 

CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a 

ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, 

III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto 

requerido que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). 

Proceda, a Secretaria, a nomeação do perito(a) no sistema AJG. O expert 

deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Caso o (a) perito (a) aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela 

V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do 

Conselho da Justiça Federal. É imprescindível que, nos laudos periciais 

produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada 

em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data 

possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o 

prazo estimado para a duração do benefício. Quanto à apresentação dos 

quesitos, verifica-se que a parte autora já apresentou na inicial. Por sua 

vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as 

partes e os respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo 

razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, requisite-se o pagamento dos honorários 

junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade da justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de 

agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 046/2018.     O DOUTOR JEAN LOUIS MAIA DIAS, 

MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO - DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL DESTA COMARCA DE ÁGUA BOA, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA FORMA DA LEI, ETC...   

RESOLVE:RETIFICAR parcialmente o teor da Portaria n.º 045/2018, a qual 

designa a servidora, ORACY DA PENHA XAVIER, matrícula funcional nº 

4214, Auxiliar Judiciário, para exercer a função de Gestora Judiciária doo 

CEJUSC da Comarca de Água Boa – MT, onde se lê “Gestora Judiciária 

Substituta, leia-se, “Gestora Judiciária”.Publique-se, registre-se e 

cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça. Água Boa, 09 de agosto de 2018.       JEAN LOUIS 

MAIA DIAS Juiz de Direito Diretor do Foro        table

 PORTARIA Nº. 046/2018.

 O DOUTOR JEAN LOUIS MAIA DIAS, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO - 

DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DESTA COMARCA DE 

ÁGUA BOA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA FORMA DA LEI, ETC...

 RESOLVE:

RETIFICAR parcialmente o teor da Portaria n.º 045/2018, a qual designa a 

servidora, ORACY DA PENHA XAVIER, matrícula funcional nº 4214, 

Auxiliar Judiciário, para exercer a função de Gestora Judiciária doo 

CEJUSC da Comarca de Água Boa – MT, onde se lê “Gestora Judiciária 

Substituta, leia-se, “Gestora Judiciária”.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Água Boa, 09 de agosto de 2018.

 JEAN LOUIS MAIA DIAS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001403-48.2017.8.11.0021

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:

CHRISTHIAN KENEDY SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, esclarecendo o valor efetivamente 

depositado para complemento de diligência, conforme solicitado pela 

Oficiala de Justiça através da Certidão de Diligência ID 14307633, visto 

que, conforme informado pela Central de Mandados desta Comarca, 

embora informado o valor de R$ 782,76, quando digita-se o número da 

guia a fim de movimentar o valor depositado, consta no referido número da 

guia o recolhimento do valor correspondente a R$ 25,80 apenas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-02.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MILTON PIMENTA (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 do Promovente, 

para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a juntada dos 

documentos do reclamado, comprovante de pagamento de sentença 

conforme ID 13958627 , requerendo o que entender de direito. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 30534 Nr: 1221-29.2010.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Mantenho os autos em gabinete para análise mais aprofundada. 

Saem as partes presentes pessoalmente intimadas. Cumpra-se, realizando 

e expedindo os necessários. Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante
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 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

 Fica Vossa Senhoria intimados na qualidade de procuradores da 

requerida, a informar e indicar a este Juízo no prazo legal, a quem lhe será 

entregue os veiculos a serem restituidos de placas ATF 3099 e ATF 3305.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 70506 Nr: 903-36.2016.811.0020

 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: ANDERSON MUNIR GATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL - AMERICA LATINA LOGÍSTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:, LAURA ARAUJO DA SILVA - OAB:15566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104

 9. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a existência de responsabilidade civil da parte requerida em 

decorrência da prática de dano moral e material em desfavor da parte 

requerente.10. Assim sendo, e para solução do mérito da causa, entendo 

necessária a produção de prova pericial. Para tanto, NOMEIO como 

perito(a) para atuar no presente processo, a REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA, localizada a Av. Rubens de Mendonça, 

1856, sala 408 – 4º andar, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, devendo a parte 

requerida arcar com a integralidade de suas custas, depositando 

previamente o valor estipulado para a prova que deseja produzir. 11. 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 

465 do CPC/2015.12. Posteriormente, INTIME-SE o(a) perito(a), para 

ciência dos quesitos, designar data para a realização da perícia na parte 

requerente e para fins dos incisos do § 2º do art. 465 (“Art. 465. Ciente da 

nomeação, a perita apresentará em 5 (cinco) dias: I – proposta de 

honorários; II – currículo, com comprovação de especialização; III – 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde será 

dirigidas as intimações pessoais”), bem como para seguir os ditames do 

art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo diploma legal.13. Com a 

designação de data para a perícia e indicação dos honorários, INTIMEM-SE 

novamente as partes nos termos do §3º do art. 465, assim como do art. 

474, ambos do CPC/2015, bem como para que a parte requerida deposite 

em juízo, o valor correspondente aos honorários no prazo de 10 (dez) 

dias anteriores àquela, fazendo constar da intimação que o exame pericial 

em comento realizar-se-á apenas mediante a efetivação de tal depósito, 

devendo ser liberado ao(à) perito(a) apenas 50% (cinqüenta por cento) do 

valor antes da realização da perícia em questão.14. O respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.15. Com a juntada 

do laudo, INTIMEM-SE as

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 71066 Nr: 1124-19.2016.811.0020

 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: JOAO FRANCISCO MACHADO SILVA, LILLYANE MARIA 

MACHADO SILVA, GIOVANNI LUCIO MACHADO DE MELO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STELLA MARIS DE OLIVEIRA MACHADO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE ROSA DE SOUZA - 

OAB:15779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o Juiz de Direito e Diretor do Fórum PIERRO DE FARIA MENDES 

deliberou:

1) Considerando a certidão de ref. 115, INTIME-SE a parte requerente para 

indicar a real localização da interditanda para sua citação e interrogatório, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

2) Após, FAÇAM os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 86148 Nr: 4525-89.2017.811.0020

 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: LBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O, Zaidonir Rezende Araújo - OAB:38.819/GO

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o Juiz de Direito e Diretor do Fórum PIERRO DE FARIA MENDES 

deliberou:

1) Considerando o Ofício nº 306/2018/TMTF, informando que a Defensora 

Pública, Dr.ª Tathiana Mayra Torchia Franco, atuante nesta Comarca na 

área Cível e em substituição na área Criminal em casos urgentes, se 

encontra ausente da Comarca nos dias 12 de junho de 2018 até 16 de 

agosto de 2018, em decorrência de folgas compensatórias autorizadas e 

gozo de férias; Considerando, ainda, que nesses autos a parte requerente 

está representada pela ilustre Defensoria Pública Estadual; Considerando, 

por fim, não se tratar de caso de urgência, assim, REDESIGNO a presente 

oralidade para 11/09/2018 às 13h30 (Horário de MT). CIENTIFIQUE-SE 

pessoalmente a Defensora Pública Estadual. INTIMEM-SE os ausentes.

2) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 94302 Nr: 1815-62.2018.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOTA BRAGA SIQUEIRA, IDALINO GONÇALVES 

SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS RODRIGUES FERREIRA, 

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:0015994 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JACQUELINE CECILIO DE 

OLIVEIRA - OAB:344.245/SP, Nancy Gombossy de Melo Franco - 

OAB:185.048/SP, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - 

OAB:15.472/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o Juiz de Direito e Diretor do Fórum PIERRO DE FARIA MENDES 

deliberou:

1) Considerando a ausência das partes e de seus advogados, bem como 

das testemunhas, muito embora parcialmente intimadas (ref. 47), bem 

como considerando, ainda, a petição de ref. 48, DEVOLVA-SE a missiva 

ao juízo deprecante, com as devidas homenagens.

2) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 55891 Nr: 1632-67.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK GUIMARÃES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT

 DELIBERAÇÃO

Por fim o Juiz de Direito e Diretor do Fórum PIERRO DE FARIA MENDES 
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deliberou:

1) Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, cientifico a todos observar as disposições da seção 20 do 

capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2) DEFIRO o requerimento de inversão procedimental, vez que não 

vislumbro prejuízo à defesa.

3) HOMOLOGO as desistências encimadas.

4) Considerando que a testemunha ELIAS QUEIROZ não foi intimada 

pessoalmente, consoante certidão retro, REDESIGNO para o dia 

12/09/2018 às 13h30 (MT), para sua oitiva. INTIME-SE pessoalmente.

5) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 97737 Nr: 3174-47.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA SONIA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MAGNANI MERCADO - 

OAB:20073/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3174-47.2018.811.0020 (cód. 97737).Vistos.1. Trata-se de ação 

para concessão de aposentadoria rural por idade proposta por 

SEBASTIANA SONIA PEREIRA DE SOUZA em face do INSS, alegando para 

tanto ter preenchidos os requisitos para a concessão do referido 

benefício. Do Recebimento da Inicial2. Preenchidos os requisitos legais, 

forte na competência excepcional do § 3º do art. 109 da Carta Maior, 

RECEBO a presente exordial no rito comum, adequado ao processamento 

de todos os pedidos.3. No que tange à tutela de urgência, não vislumbrei 

nos autos os elementos necessários à sua concessão, posto que ausente 

a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo.4. In casu, o fumus boni iuris, ao menos no 

presente momento, não foi demonstrado de maneira robusta no bojo dos 

autos, posto que a prova documental colacionada indubitalvelmente 

necessita de maior dilação probatória para a análise da verossimilhança 

da alegações da parte requerente. 6. Desse modo, INDEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada pela parte Requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus.7. CITE-SE o requerido, 

por meio de remessa postal (convênio INSS e TJ/MT), para querendo, 

contestar a presente ação, no prazo legal, consignadas as advertências 

do artigo 344 do Código de Processo Civil de 2015, observado o disposto 

no art. 183, do mesmo codex.8. DEFIRO à parte requerente os benefícios 

da assistência judiciária gratuita.9.CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 8 de agosto de 2018.PIERRO 

DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 93837 Nr: 1703-93.2018.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILIOMAR CARRIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. O Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso-COJE, 

em seu Anexo nº 01 – Quadro 01, informa que Ribeirãozinho é abrangido 

pela Comarca de Torixoréo/MT, a qual por sua vez não foi instalada, 

motivo pelo qual é jurisdicionada pela Comarca de Barra do Garças/MT, 

por conseguinte, o executado que ocupa o polo passivo desta Execução 

também será jurisdicionado pela referida Comarca, o que demonstra a 

incompetência deste juízo para processar e julgar esta ação.4. Além 

disso, verifico que o foro de eleição atendeu a disposição do § 1º do já 

citado art. 63, porquanto consta de maneira escrita no contrato objeto da 

demanda.5. Anoto que a parte executada é residente e domiciliada na 

cidade de Ribeirãozinho/MT, sendo o foro desta cidade eleito para a 

propositura de eventual ação.6. Inobstante, destaco, ainda, que a 

competência do juízo em que reside o consumidor é absoluta, devendo ser 

declarada de ofício pelo juízo.7. A propósito, vejamos o seguinte 

aresto:“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CÉDULAS RURAIS AGRÍCOLAS C/C 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL DE NATUREZA ABSOLUTA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. 

POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. A demanda versa sobre 

relação de consumo, sendo assim é aplicável ao caso a regra do artigo 

101 , I , do Código de Defesa do Consumidor . A propositura da demanda 

deve ser no foro do domicílio da parte autora. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Conflito de 

Competência Nº 70055782874, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 28/01/2014)”8. Ante ao 

exposto, considerando que este Juízo não é competente para julgar as 

ações relativas aos moradores da cidade de Ribeirãozinho/MT; 

considerando o foro de eleição do contrato, objeto da ação; considerando, 

por fim, que existe relação de consumo no caso em apreço, DECLINO, de 

ofício, da competência para processar e julgar a presente ação, 

DETERMINANDO a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Barra do 

Garças/MT.9.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 97704 Nr: 3161-48.2018.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTA CRISTIANA OLIVEIRA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao Autor para, no prazo de 5 

dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor 

de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), emitindo a guia para depósito no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar o 

pagamento através de recibo original juntado aos autos, colimando o 

cumprimento de mandado. Bem como para, no prazo de 5 dias, juntar aos 

autos cópia da matrícula do imóvel.

Alto Araguaia - MT, 09 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30914 Nr: 1600-67.2010.811.0020

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE CASTRO (Pessoa Física)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAISON VITÓRIA COMERCIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CAMPOS MORAES - 

OAB:11.355/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 345 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANA DE CASTRO (PESSOA FÍSICA), 

Cpf: 79049532349, Rg: 98008025283, Filiação: Antonio de Castro e Maria 

das Graças de Castro, data de nascimento: 11/04/1977, brasileiro(a), 

natural de Aiuaba-CE, casado(a), micro empresária do compercio ( dc* ), 

Telefone 66-3481-1727. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Para arrecadação de valores depositados nos autos

Despacho/Decisão: DISPOSITIVO - 22. Ante ao exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte consignante, declarando efetuado o 

pagamento da duplicata 27022 (fl. 22) e do cheque n° 850001 (fl. 26/27), 

cujo valor encontra-se depositado em Juízo (fl. 33), razão pela qual 

DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I 

do art. 487 do CPC/2015. 23. Em consonância com o disposto no art. 548 

do CPC/2015, ARRECADE-SE o valor consignado como bem de ausente, 

publicando-se editais durante 01 (um) ano, reproduzidos de dois em dois 

meses, anunciando a aludida arrecadação e chamando o ausente, nos 
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termos do art. 745 do CPC/2015. 24. DEIXO de nomear curador provisório, 

uma vez que se trata de depósito efetuado na conta única do TJMT. 25. 

Transcorrido o prazo de publicação dos editais, CERTIFIQUE-SE o 

necessário e, caso não haja manifestação dos interessados na sucessão 

AO MPE. 26. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 27. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 21 de outubro de 2016. 

PIERRO DE FARIA MENDES 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, Jandira de B. Lima e 

Silva, digitei.

Alto Araguaia, 02 de agosto de 2018

Igor Cavalcante de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 9249 Nr: 1420-95.2003.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO MARTINS LOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA 

- OAB:4625/MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar a parte 

Autora para, no prazo de 05 dias, comparecer na Escrivania da Segunda 

Vara desta comarca a fim de assinar e retirar carta e auto de adjudicação.

Alto Araguaia - MT, 09 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 27387 Nr: 1804-48.2009.811.0020

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO CHIQUITO GARCIA, MARIA TEREZA 

FERRAZE CHIQUITO, ORIVALDE CHIQUITO GARCIA, MARLI SANCHES 

CHIQUITO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO STEFANI - OAB:MS 

13.942, André Luis Xavier Machado - OAB:7676/MS, CARINE TOSTA 

FREITAS - OAB:14041/MS, CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - 

OAB: 4.862/MS, Ciliomar Marques Fiho - OAB:13619-A/MS, EDUARDO 

CELESTINO DE ARRUDA JÚNIOR - OAB:MS 12.203, FÁBIO DAVANSO 

DOS SANTOS - OAB:13979/MS, FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - 

OAB:12574/MS, Gildo Sandoval Campos - OAB:5582/MS, HADNA 

JESARELLA RODRIGUES ORENHA - OAB:10526/MS, LARISSA TEIXEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:13424/MS, Lucy A. B. de Medeiros Marques - 

OAB:MS 6.236, MANOEL AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA - OAB:MS 

12.588-B, NOELY GONÇALVES VIEIRA WOITSCHACH - OAB:4922/MS, 

PATRÍCIA ANACHE - OAB:MS 11.409, THIAGO MARTINS FERREIRA - 

OAB:13663/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Bassani - OAB:182350

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar a parte 

Autora para, no prazo de 05 dias, comparecer na Escrivania da Segunda 

Vara desta comarca a fim de retirar o mandado de averbação expedido.

Alto Araguaia - MT, 09 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 20230 Nr: 704-29.2007.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM QUINTILHANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9.123/MT, Arivaldo Moreira da Silva - OAB:61.067/SP, Luis 

Fernando Tronco Messias - OAB:251063/SP, Luiz Fernando 

Decanini - OAB:9.993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar a parte 

Autora para, no prazo de 05 dias, se manifestar quanto ao cumprimento 

do acordo, visando o arquivamento definitivo do processo.

Alto Araguaia - MT, 09 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-28.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSYANNE SOUZA ORMOND (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000096-28.2018.8.11.0020. REQUERENTE: JOSYANNE SOUZA ORMOND 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 

2. A parte reclamante requereu conforme evento de Num. 14039820 a 

extinção do feito em razão de não ter mais interesse no prosseguimento 

da demanda. 3. Desnecessária a anuência da parte reclamada – 

Enunciado 90 – FONAJE. 4. Diante do acima exposto, nos termos do artigo 

485, VIII do CPC, c/c Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a 

desistência requerida na movimentação Num. 14039820 e JULGO EXTINTO 

o presente feito sem julgamento do mérito. 5. Sem custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 6. Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 7. Homologada e 

transitada em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas 

e anotações necessárias. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROCESSO: 3675-52.2009.811.0008 CÓD. 43674

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO GONÇALVES DE ANDRADE, 

Filiação: João Antonio dos Reis e de Maria Manoelina dos Reis, data de 

nascimento: 27/02/1952, brasileiro(a), natural de Passos-MG, Telefone 

(65)99921-0566. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 
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centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° 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, ELIANA DIGÍLIO 

MENDONÇA RIBEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 08 de agosto de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Distribuidor

Autorizado art. 1.205/CNGC

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81290 Nr: 2960-05.2012.811.0008

 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: LUCIANA MAGALHAES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WNEISER DE OLIVEIRA 

GONÇALVES - OAB:, ZILMA APARECIDA GONÇALVES - OAB:5150-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE procedentes os pedidos 

formulados na Ação de Restituição c/c indenização proposta por LUCIANA 

MAGALHÃES DE FRANÇA em desfavor de MUNICÍPIO DE BARRA DO 

BUGRES, e condeno o requerido à restituir a servidora os valores 

descontados da remuneração referente ao mês de julho de 2012, com 

todos os reflexos sobre a remuneração da servidora. Por consequência, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos dos artigos 

487, inciso I, e 490 do Código de Processo Civil.Considerando o que foi 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 

870/947, Tema 810 de Repercussão Geral, quanto aos juros de mora e 

correção monetária dos débitos fazendários, observar-se-á o seguinte na 

fase de cumprimento de sentença: (i) a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA-E, devida a partir da data em que 

o pagamento deveria ter sido realizado corretamente e; (ii) juros 

moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica 

não-tributária, devem ser observados os índices à caderneta de 

poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/09, desde a citação, conforme artigo 405 do 

Código Civil. Sucumbente em parte mínima do pedido; bem como, pelo 

princípio da causalidade condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, na forma do artigo 85, § 2º, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil. A presente sentença não está sujeita ao reexame 

necessário, em razão da previsão contida no artigo 496, § 3º, do Código 

de Processo Civil. No que tange quanto ao pagamento de custas, 

despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO do município do 

pagamento das custas processuais,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127094 Nr: 4781-68.2017.811.0008

 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: ARLEX SANDRO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125296 Nr: 3842-88.2017.811.0008

 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: JOSEFA MATIAS ALVES

 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:

 Vistos, etc. A parte autora apresentou seus memoriais em audiência. A 

autarquia requerida não compareceu a audiência, apesar de devidamente 

intimada, deixando de apresentar seus memoriais, de forma que declaro 

preclusa a sua apresentação. Encerrada a instrução, mantenho os autos 

conclusos para prolação de sentença. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89952 Nr: 297-15.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIDA BISPO DA GAMA

 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:

 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 protocolada em 18/07/2013 (pág. 10). 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 através de sua GERÊNCIA EXECUTIVA (EADJ/APSDJ) 

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. Nada mais. 

Determinou o M.M. Juiz que às 14h51min encerrasse o presente termo 

que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Rodrigo 

Garieri dos Santos), Assessor de Gabinete II, que digitei e subscrevi.Silvio 

Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126195 Nr: 4300-08.2017.811.0008

 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: JANDIRA PEREIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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 em 24/04/2017 (pág. 27), devendo ser observado e 

abatido os valores recebidos a título de Auxílio Doença.Diante do 

requerimento feito na presente audiência, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE 

EFEITOS DA TUTELA, para determinar ao INSS a concessão imediata do 

benefício previdenciário à autora, eis que satisfeitos os requisitos da 

antecipação da tutela, 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). 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). OFICIE-SE o INSS através de sua GERÊNCIA 

EXECUTIVA (EADJ/APSDJ) para que IMPLANTE O BENEFÍCIO no prazo de 

30 (trinta) dias.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126193 Nr: 4298-38.2017.811.0008

 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: EMÍLIA BONFIM BELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 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 em 23/05/2017 (pág. 32). Diante do requerimento feito 

na presente audiência, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS DA TUTELA, 

para determinar ao INSS a concessão imediata do benefício previdenciário 

à autora, eis que satisfeitos os requisitos da antecipação da tutela, 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). Quanto às 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do 

STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de 

cálculos da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 

STJ). Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença, arquivando-se os autos. Deixo de determinar a remessa de 

ofício para reexame necessário, uma vez que os débitos vencidos não 

ultrapassam os limites estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131681 Nr: 7494-16.2017.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GUILHERME DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jizreel Alves Guimaraes de 

Jesus - OAB:MT0021770O

 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 01/09/2017 (pág. 16). 

Diante do requerimento feito a exordial, bem como na presente audiência, 

DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS DA TUTELA, para determinar ao 

INSS a concessão imediata do benefício previdenciário à autora, eis que 

satisfeitos os requisitos da antecipação da tutela, 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). 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.: 120764 Nr: 1263-70.2017.811.0008

 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: ANTONIA PRADO 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:

 Vistos, etc. Diante da manifestação de folhas 84, nos termos do artigo 

313, I, § 1º, do CPC, suspendo o processo em decorrência da morte da 

parte autora. Defiro o pedido de suspensão pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, para habilitação de eventuais herdeiros. Cumpra-se. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54206 Nr: 411-22.2012.811.0008

 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: JOSEFA MARIA FERREIRA

 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:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE a demanda para CONDENAR o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a conceder à 

requerente JOSEFA MARIA FERREIRA o benefício de aposentadoria por 

idade rural, desde a data da citação em 19.06.2012.As parcelas vencidas 

deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora a 
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partir da citação e observado os critérios fixados RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de correção monetária 

adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os 

juros moratórios são devidos a partir da citação de com acordo com os 

índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem condenação em 

custas, em face da isenção da ré, que responderá, em razão da 

sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inc. I, 

do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações vencidas até a 

sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 

1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81080 Nr: 2737-52.2012.811.0008

 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: BENEDITO NEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 

622.127.611-04 - OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, a fim de conceder o benefício de Pensão por 

Morte o requerente BENEDITO NEVES DE OLIVEIRA, condeno o Requerido 

a pagar ao requerente o benefício previdenciário de pensão por morte, no 

valor de 01 (um) salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, bem como lhe 

efetue o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso 

desde a data da citação em 20.08.2012 (fl. 25-v).Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC.As parcelas vencidas deverão ser corrigidas 

monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir da citação e 

observado os critérios fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, 

cujo índice de correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os juros moratórios são devidos a 

partir da citação de com acordo com os índices de reajuste da caderneta 

de poupança.No que tange ao pagamento de custas, despesas 

processuais, compreendo a ISENÇÃO da Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. CONDENO, ainda, a 

Autarquia ao pagamento dos Honorários Advocatícios no percentual de 

10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação desta 

sentença, excluídas as parcelas vincendas, a teor da Súmula 111 do STJ. 

Importante destacar que os honorários devem incidir sobre o total da 

condenação.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em 

vista que o valor da condenação não deverá superar 1.000,00 (um mil) 

salários mínimos (NCPC).PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109464 Nr: 1405-11.2016.811.0008

 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: MAURO TORNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por MAURO 

TORNEIRO em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS e, 

em consequência, resolvo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil.Sucumbente, condeno o Autor no 

pagamento das custas e despesas processuais, se houver, e no 

pagamento dos honorários advocatícios dos Procuradores do Réu, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspensa sua exigibilidade, 

eis que defiro a justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109355 Nr: 1334-09.2016.811.0008

 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: EDITH SOARES DA CRUZ

 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:

 Posto isso, julgo PROCEDENTE o presente pedido formulado por EDITH 

SOARES DA CRUZ em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, ao fim de condenar o requerido a restabelecer ao autor o 

benefício do auxílio-doença, com renda mensal calculada de acordo com o 

artigo 61 da Lei nº 8213/91, correspondente a 91% do salário-de-benefício 

e, ainda, não poderá ter valor inferior a um salário mínimo, a partir da data 

do laudo pericial (04.07.2016 – fl. 44), confirmando a liminar concedida. 

Imperioso ressaltar que a cessação do beneficio de auxílio-doença fica a 

cargo da Autarquia Ré, nos termos do art. 60, §9º e §10º da Lei 8.213/91. 

As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e 

acrescidas de juros de mora a partir da citação e observado os critérios 

fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de 

correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E).No que tange ao pagamento de custas, despesas 

processuais, compreendo a ISENÇÃO da Autarquia Federal do pagamento 

das custa processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. CONDENO a Autarquia ao 

pagamento dos Honorários Advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as 

parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do § 2º 

do artigo 85, do Código de Processo Civil e da Súmula nº 111 do 

STJ.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o 

valor da condenação não deverá superar 1.000 (um mil) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44220 Nr: 446-50.2010.811.0008

 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: ARGEMIRO GOMES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE a demanda para CONDENAR o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a conceder ao 

requerente ARGEMIRO GOMES DE CAMPOS o benefício de aposentadoria 

por idade, desde a data da citação em 25.11.2010 (fls. 19).As parcelas 

vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de 

mora a partir da citação e observado os critérios fixados RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de correção monetária 

adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os 

juros moratórios são devidos a partir da citação de com acordo com os 

índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem condenação em 

custas, em face da isenção da ré, que responderá, em razão da 

sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inc. I, 

do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações vencidas até a 

sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 
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1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 26288 Nr: 2335-78.2006.811.0008

 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: NILTON VARGAS ROJAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA LIZ DE OLIVEIRA 

FUZETTI(PROCURADORA FEDERAL DO INSS) - OAB:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de agosto de 

2018, às 15h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 29 de maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128240 Nr: 5482-29.2017.811.0008

 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 DA PENHA DOS SANTOS MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de agosto de 

2018, às 14h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 29 de maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 27153 Nr: 401-51.2007.811.0008

 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: SUZANA LUCIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX LUCIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO BRUNO TEIXEIRA 

XAVIER DE LIMA - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de Interdição, proposta por SUZANA LUCIA DOS 

SANTOS em face de ALEX LUCIO DOS SANTOS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Às folhas 62/63 veio aos autos, informação do óbito do requerido.

 O Ministério Público compareceu nos autos, pugnando que se confirmado 

o óbito do requerido, pela extinção do processo.

 Às folhas 68/69 foi juntada a certidão de óbito do requerido, extraída 

através do sistema CEI-Anoregmt.

É o breve relato.

Vieram-me conclusos.

 Decido.

Tendo em vista informação do falecimento da parte requerida tem-se que a 

extinção do processo sem resolução do mérito é impositivo.

Destarte, em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso IX do Novo 

Código de Processo Civil.

 Sem custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

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

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 24890 Nr: 1458-41.2006.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCARIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante da noticia do óbito da parte requerida (fls.86), intime-se o 

requerente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 26919 Nr: 157-25.2007.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCARIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT, MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCE JANE DE OLIVEIRA 

SESTARI - OAB:MT-4.394-A

 Vistos etc.

 Diante da noticia do óbito da parte executada (fls.98), intime-se a 

exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 36509 Nr: 2867-81.2008.811.0008

 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: Benedita Silveira

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por BENEDITA SILVEIRA 

em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 154, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 156/167 compareceu a Autarquia executada apresentando 

impugnação do cumprimento de sentença.

Às folhas 177/178 foi acolhido parcialmente a impugnação à execução.

Novos cálculos apresentados pelo exequente às folhas 180/183.

Às folhas 184v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 182/183.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 182/183, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 
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CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 182/183, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação das Partes

 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

 Nesta data, nos termos da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAR O 

REQUERIDO, mediante remessa dos autos, antes do levantamento dos 

valores, nos termos do PROVIMENTO Nº 68 de 03 de maio de 2018 do 

CNJ, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 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

 Nesta data, nos termos da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAR O 

REQUERIDO, mediante remessa dos autos, antes do levantamento dos 

valores, nos termos do PROVIMENTO Nº 68 de 03 de maio de 2018 do 

CNJ, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82483 Nr: 4199-44.2012.811.0008

 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: ALLAN FERREIRA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGURADORAS/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERIDO 

PARA QUE TOME CIÊNCIA DO LAUDO PERICIAL , mediante remessa dos 

autos, nos termos do convênio firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 28803 Nr: 1364-59.2007.811.0008

 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: CLEUFER ZANIN GOMES, ULYSSES JOSÉ GOMES 

FILHO, LUARA ZANIN MENDANHA FRANÇA, TZMFG, ASZMFG, 

MARGARETH MENDANHA FRANÇA GOMES, ESPOLIO de ULYSSES JOSE 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO LUIZ AZEVEDO, NEDER RIBEIRO DA 

SILVA, MARIA HELENA BATISTA SILVA, CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E 

TABELIONATO, 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JACIARA-MT, 

ARI GALESKI, KILZA GIUSTI GALESKI, JOSIMAR ROBERTO MARTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO GOMIDES BORGES - 

OAB:GO-21.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982, VICENTE ANTONIO DE MELLO - OAB:6731 - B

 Visto em correição,

 Compulsando atentamente os autos, verifica-se que o valor da causa 

devidamente atualizado é de R$ 16.480.419,86 (dezesseis milhões, 

quatrocentos e oitenta mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e seis 

centavos), e, levando-se em consideração que até o presente momento a 

parte autora não comprovou sal hipossuficiência financeira, revogo a 

gratuidade da justiça anteriormente concedida e determino o recolhimento 

das custas e taxas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção do feito.

 Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volvam-me os autos 

conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122689 Nr: 2426-85.2017.811.0008

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar opostos por 

Bradesco Administradora de Consórcios LTDA, em face de Clarice da 

Silva Oliveira Nascimento (qualificados nos autos).

 Às fls. 150/151, o patrono da parte autora foi devidamente intimado via 

DJE nº 10277, conforme certificado às fls. 152, a parte autora nada 

manifestou, assim decorrendo seu prazo legal.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar opostos por 

Bradesco Administradora de Consórcios LTDA, em face de Clarice da 

Silva Oliveira Nascimento (qualificados nos autos).

 A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

Pela que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos e 

as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo nos 

termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas pendentes, se houver, ao requerente.

 Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53571 Nr: 4320-09.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE RODRIGUES853724981-53

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA OAB/MT 10765 CPF 622.127.611-04 - OAB:10765, 

DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - OAB:15.497-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DA 

FAZENDA NACIONAL, para devolução dos autos nº 

4320-09.2011.811.0008, Protocolo 53571, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 117825 Nr: 6518-43.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO ANTONIO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 DELIBERAÇÕES

I – O Juízo acolhe o pedido das partes e converte as alegações finais em 

memoriais eis que se trata de feito com audiência fracionada. II – Vista ao 

MPE e após a Defesa para apresentação de memoriais no prazo 

sucessivo de cinco dias. III – Após, conclusos. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135500 Nr: 1850-58.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS, 

WALISSON FELIPE MAZETE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 Portanto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal e 

restando superada a materialidade e presentes indícios suficientes de 

autoria e participação, PRONUNCIA-SE os acusados Jaksandro Lustosa 

dos Santos e Walisson Felipe Mazete Lopes, qualificados nos autos, como 

incurso nas sanções penais do art. 121, § 2°, incisos I e IV c.c 29, ambos 

do Código Penal e as implicações da Lei 8.072/90 pelo fato em que figura 

como vítima Matheus da Silva Lima.Na forma do art. 413, §3º do CPP, é o 

caso de manter a custódia dos acusados.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85469 Nr: 1377-48.2013.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO TENÓRIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO TENÓRIO DA CRUZ, Rg: 

806358, Filiação: Terezinha Tenorio Mascarenhas e Francisco Ferreira da 

Cruz, data de nascimento: 14/03/1988, brasileiro(a), casado(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita. .

Sentença: Autos: 1377-48.2013.811.0008 - Código: 85469S E N T E N Ç AI 

- RelatórioO Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou 

Alessandra Menacho, Adriano Tenório da Cruz, Clóvis Mendes da Silva e 

César Carlos Caldas qualificado, como incurso nas sanções penais do art. 

33, caput, 35 e 40, VI da Lei 11.343/06 e 244-B do ECA, sendo ao ora 

denunciado imputada a prática de infração aos arts. 12 e 16, caput, da Lei 

10.826/03.Narra a exordial que os denunciados, previamente associados, 

mantinham em depósito no dia 03/dezembro/2012, na Rua das Oliveiras, 

s/n, Bairro Jardim Alvorecer, nesta cidade e comarca, uma porção de 

cocaína pesando aproximadamente 51g (cinquenta e um gramas).Ressai 

da exordial que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar o ora 

denunciado vendeu/forneceu 148g (cento e quarenta e oito gramas) de 

cocaína para o corréu Clovis e para o adolescente Alexandre César de 

Souza, razão por que facilitou a corrupção do adolescente.Consta da 

exordial que o ora denunciado possuía em sua residência espingarda de 

calibre 24, com marca e número ilegíveis e uma munição de uso permitido e 

num casebre, ao lado da sua residência, uma garrucha calibre 38, uma 

garrucha calibre 36, uma espingarda calibre 28, duas munições calibre 38, 

um cartucho calibre 40, um cartucho calibre 28, essas de uso permitido, 

bem como uma munição 09 mm de uso restrito.Às fls. 89/90 foi 

determinada a notificação dos acusados e decretada a preventiva do ora 

acusado, cujos denunciados na ação penal or ig inár ia 

4841-17.2012.811.0008 de código 83107 fora regularmente citados (fls. 

96 e 98vº) e apresentaram defesas preliminares (fls. 99/100 e 146/7).Às 

fls. 148 e 176/9 foi determinada a citação do ora acusado via edital, 

sobrevindo desmembramento e cumprimento do mandado de prisão (fl. 

192 vº).A DPE ofertou defesa escrita (fl. 203) e designada instrução (fls. 

204/5) que se realizou (fls. 216/19) com mídia encartada aos autos (fl. 

222).Foram cumpridas precatórias (fls. 233/5, 251).Às fls. 297/301 foi 

relaxada a prisão do acusado.O acusado foi interrogado (fls. 

314/21).Assinado prazo para memorial (fls. 523/5), o MPE postulou a 

condenação nos termos da denuncia, exceção ao delito do art. 244-B do 

ECA (fls. 546/65) ao passo que a DPE postulou a declaração de nulidade 

da busca e, subsidiariamente, absolvição de todas as imputações e 

quanto aos crimes de arma de uso permitido e restrito o reconhecimento 

de crime único (fls. 575/81)Em seguida, os autos vieram 

conclusos.Relatados, decide-se.II - MotivaçãoTrata-se de ação penal que 

o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promove em desfavor de 

Adriano Tenório da Cruz, imputando-lhe a prática das infrações penais 

prevista nos arts. 33, caput, 35 e 40, VI da Lei 11.343/06 e 244-B do ECA, 

bem assim arts. 12 e 16, caput, da Lei 10.826/03.Quanto alegada nulidade 

decorrente da busca e apreensão, no caso concreto, não merece 

acolhida. Isso porque, pelo que ressai dos autos, ficou devidamente 

caracterizada situação que indicou “que dentro da casa ocorre situação 

de flagrante delito” .Ora, pela própria narrativa que ressai da inicial, a 

busca domiciliar decorreu da abordagem do Gol Cinza que saíra da 

residência, no qual havia droga, razão por que e considerando que se 

tratava de local indicado como ponto de venda de drogas, de rigor afastar 

a alegada nulidade.Assim, passa-se a analise da pretensão vertida na 

inicial.A materialidade delitiva encontra-se muito bem definida pelo boletim 

de ocorrência (fl. 38), auto de apreensão (fl. 39), Laudos Preliminares de 

Constatação (fls. 40, 42), laudo de eficiência de armas de fogo (fls. 41, 

153/164) e Laudo de Pericial Definitivo 03.01.007549/2012 (fls. 220/1), 

onde foi constatado a EFICIÊNCIA DAS ARMAS DE FOGO e a presença 

nas substâncias apreendidas de COCAÍNA, tratando de substância 

relacionada na Lista F2 de substâncias entorpecentes de uso proscrito no 

Brasil já que pode determinar dependência física ou psíquica.A autoria foi 

negada pelo acusado em Juízo (fls. 320/1).Contudo, urge colacionar da 

prova testemunhal:WESNEY DE CASTRO SODRÉ – havia muitas denuncias 

naquele endereço. Deslocaram dois policiais e assim que perceberam a 

movimentação saíram dois veículos. Conseguiram abordar um dos carros. 

Acharam as armas e no local havia também droga num quarto anexo. 

Adriano estava no outro carro que conseguiu foragir. A residência era do 

Adriano. Adriano era o dono da boca. Tinha informação da utilização do 

adolescente “Novinho” na boca. Havia também balança de precisão nesse 

barraco que fica ao lado da residência. Foi utilizado um carro 

descaracterizado, era um carro de um dos policiais. O carro foi abordado 

cerca de duas quadras da casa. Não recorda se Alessandra informou que 

a arma era de Adriano. A informação de que Adriano era o dono da boca 

são anônimas e de pessoa que foram no quartel. MARIVALDO MARCOS 

DE MAGALHÃES – na época recebiam muitas denúncias acerca da 

comercialização de droga por parte do denunciado e Adriano era um dos 

responsáveis junto com sua esposa. Foi deslocada uma equipe de 

policiais para o Local. Siderlei e Pacheco e perceberam que um gol cinza 

saiu da residência e resolveram abordar um gol onde encontraram cerca 

de 148g a 150g de droga. Entraram em contato com o quartel quando 

foram dar apoio. Em conversa com Alessandra que autorizou a fazer 

busca. Foi encontrada a espingarda calibre 24. Havia informação que ao 

lado tinha outro barraco. Era um barraco que estava aberto onde havia 

cerca de 50g e outras três armas de fogo, bem assim balança de 
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precisão. Adriano conseguiu fugir no momento da abordagem. Alessandro 

não admitiu ao depoente que a casa/barraco ao lado era de propriedade 

do casal. Tinha um alvará de soltura que estava em nome de Clovis que 

estava nesse barraco. Foi mencionado Cesar na denuncia como sendo a 

pessoa que acompanhava Adriano na busca de droga em Cárceres. 

GENIVALDO SILVA DE ASSIS – estava de serviço e foi dar apoio as 

demais guarnições. Já havia sido abordado outro veículo e dessas 

pessoas. Ficou no Jd. Alvorecer. Não foi a residência.SIDERLEY 

SEBASTIÃO CUSTÓDIO DA SILVA – tinha informação do tráfico nessa 

residência e que um veículo gol iria trazer a droga naquele dia. Eles 

avistaram a guarnição e empreenderam fuga. Conseguiu abordar o veículo 

de cor cinza e o veículo onde estava Adriano empreendeu fuga. Clóvis 

estava com o adolescente. Eles disseram que tinha comprado com 

Alessandra e com Adriano. Deslocaram até a residência onde 

encontraram Alessandra que permitiu a busca. Num quarto ao lado havia 

mais droga, armas e uma moto que era utilizada para a prática de roubos 

na cidade. A casa ao lado era uma casa em construção. Acharam ali um 

alvará de soltura de um dos acusados. Adriano era o mentor e manipulava 

tudo. Eles também induzia as pessoas a cometerem crimes, inclusive 

roubos mediante empréstimo de arma e da moto. A arma referida pelas 

vítimas dos roubos era uma garrucha. Souberam que Adriano fora preso 

por tráfico em Cárceres. A droga que estava no veículo estava 

embalada.Passa-se a análise individualizada dos delitos.II.1 – Quanto a 

assoc iação para o  t rá f ico Imper ioso lançar  prov imento 

absolutório.Anota-se, por oportuno, que o delito do art. 35 da Lei de 

Drogas, exige para sua configuração, o requisito vinculo associativo 

duradouro .Aliás, o STJ possui jurisprudência uníssona ao indicar quepara 

a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o 

dolo de se associar com estabilidade e permanência .Ora, ainda que figure 

no polo passivo a esposa do acusado, o que sugere a ocorrência de 

união de desígnios, trata-se de uma presunção que se compadece com as 

diretrizes de um sistema que possui como garantia constitucional a 

presunção de inocência ou de não culpa.Ademais, o fato de ter sido 

localizado de corréu no endereço do acusado não se presta a atrair a 

incidência do citado tipo legal já que a ação penal padece de elementos 

concretos que delineiem a divisão de tarefas.De conseguinte, em que 

pese os valorosos depoimentos dos Policiais Militares, não se realizou uma 

interceptação telefônica para o fim de evidenciar a associação e justificar 

os níveis de atuação de cada membro.Observa-se, de igual modo, 

inexistir, afora elementos de informações que não podem ser aqui 

utilizados, a detalhada divisão de tarefas entre os membros, podendo, 

quando muito, falar-se em associação eventual que era uma causa de 

aumento prevista no art. 18, III da Lei 6.368/76, não reproduzida na atual 

Lei de Drogas.Dessa forma, não diligenciando o Parquet a ponto de indicar 

outras pessoas com quem qualquer dos acusados estivessem 

associados ou mesmo entre si, tal fato, só por si, já ampara o afastamento 

da implicação do art. 35 da Lei 11.343/06.Além disso, não restou carreado 

aos autos qualquer dado que apontasse a estabilidade da associação 

quer seja entre o acusado, quer seja entre um deles e terceiro não 

identificado. E assim ocorre porque para a caracterização do delito 

tipificado no art. 35 da lei de tóxicos, “o animus associativo há de ser 

cumpridamente provado, pois é figura integrante do tipo, indispensável 

para sua caracterização. Quando existem tão-somente indícios, que não 

se apresentam como indicativos concludentes da materialidade e da 

autoria do delito de tráfico de entorpecente, não pode ser afirmada a 

associação.” Por outro lado, o fato de os corréus da ação penal originária 

serem condenados pela associação (Código 83107 e apelação 

145332/2013) não se presta a convencer o Juízo, ainda que na 

perspectiva da isonomia, já que se trata de material probatório diferentes, 

mormente por não haver compartilhamento de provas produzidas na 

instrução.Dessa forma, a absolvição se impõe.II.2 – Quanto a corrupção 

de menorTambém é caso de absolvição e, aliás, tal é o pedido do MPE.É 

certo que a sumula STJ/500 enuncia que a configuração do crime previsto 

no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da 

prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito 

formal.Contudo, ainda que a jurisprudência tenha se solidificado no sentido 

de que a configuração da infração penal independe de o menor já está 

corrompido, bem assim inclina para o novel proposito de que a corrupção 

pode ser de impedir a introdução do menor no mundo do crime, outra 

realidade não pode passar desapercebida.Isso porque, o entendimento 

jurisprudencial cristalizado em sumula acabou por agasalhar 

responsabilidade manifestamente repudiada pelo sistema repressivo 

pátrio, qual seja, a objetiva.Dito de outro modo, não se perquire em dolo ou 

ao menos culpa – embora no caso concreto só interessa a conduta dolosa 

dada a excepcionalidade do crime culposo (CP, 18, parágrafo único) e a 

ausência de previsão no ECA, 244-B -, sendo certo que a exordial 

acusatória, com a devida vênia, não descreve referido elemento subjetivo 

do tipo .Ao mais, não pode passar desapercebido ao julgador que, não 

raras vezes, em verdade, são menores com personalidades já desviadas 

que atraem maiores para o mundo criminoso.Nesse viés, até por o direito 

penal se qualificar como a ultima ratio em nosso sistema, de rigor a 

rejeição da exordial acusatória, mormente quando não delineado o 

envolvimento do adolescente Alexandre César ou daquele que possui 

epíteto de “Novinho” – possivelmente João Paulo Quirino da Rocha, 

atualmente preso e cumprindo pena por homicídio qualificado.II.3 – Quanto 

a posse de armas e muniçõesNeste ponto, a condenação se sustenta.Isso 

porque, além de se mostrarem eficientes as armas e munições, foram 

localizadas no interior da residência do acusado, de modo que lhe 

cumpriria demonstrar à saciedade o álibi de que não estava aqui quando 

ocorreu o fato e que tais artefatos não eram de sua propriedade.Esta 

conclusão decorre da análise do art. 156 do CPP .Nesse viés, a posse de 

arma de fogo é um crime comum que tem como sujeito passivo a 

sociedade e, embora reclame o dolo como elemento subjetivo, não se 

exige um fim especial de agir. Por isso, diz-se ser um ‘crime de mera 

conduta’porque independe da ocorrência de qualquer prejuízo para a 

sociedade e de ‘perigo abstrato’ eis que a possibilidade de causar dano é 

objeto de presunção legal.De outro lado, como no caso vertente o agente 

fora surpreendido na posse da arma de fogo, tal figura assume a feição 

de crime permanente e a consumação se alongou no tempo. Tratando-se 

de crime de mera conduta, como já fora sinalado, e de potencialidade 

lesiva que demanda prova , tal resta superada porque a arma estava 

devidamente municiada, situação que transgride o princípio da 

lesividade.No que atine a funcionalidade da arma de fogo, como já referido 

linhas volvidas, o laudo indicou a potencialidade lesiva das armas de fogo 

que possuíam munições à disposição.Contudo, urge corrigir a adequação 

típica.Isso porque, pela própria narrativa da exordial, bem assim através 

das provas produzidas judicialmente, armas, munições, inclusive de uso 

restrito foram encontradas em um mesmo cenário, o que remeteria a 

aplicação do instituto da consunção , conforme tem entendido este 

Juízo.Porém, a única munição 9mm que justificaria amoldar a conduta ao 

caput do art. 16 da Lei 10.826/03, não configura infração penal porque o 

fato imputado é materialmente atípico já que consiste em portar munição 

sem arma de fogo ao seu alcance.Inicialmente, realizando distinguishing, 

calha recente julgado do STF:EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITO DO 

ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PACIENTE PORTANDO MUNIÇÃO. 

ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A análise dos documentos pelos 

quais se instrui pedido e dos demais argumentos articulados na inicial 

demonstra a presença dos requisitos essenciais à incidência do princípio 

da insignificância e a excepcionalidade do caso a justificar a flexibilização 

da jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual o delito de porte 

de munição de uso restrito, tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, é 

crime de mera conduta. 2. A conduta do Paciente não resultou em dano ou 

perigo concreto relevante para a sociedade, de modo a lesionar ou 

colocar em perigo bem jurídico na intensidade reclamada pelo princípio da 

ofensividade. Não se há subestimar a natureza subsidiária, fragmentária 

do direito penal, que somente deve ser acionado quando os outros ramos 

do direito não forem suficientes para a proteção dos bens jurídicos 

envolvidos. 3. Ordem concedida .Com efeito, dentre os princípios reinantes 

no que atine ao fato do agente, sobressai como relevante para o caso 

concreto o da lesividade ou ofensividade ao bem jurídico tutelado, quais 

sejam, “a segurança e a paz públicos.” , de modo que a indagação que no 

ponto se revela imperiosa consiste em saber se a posse de uma arma de 

fogo sem munição põe em risco a segurança e a paz social.Consigne-se 

aqui que “Mesmo nos crime de perigo, como porte de munição, exige-se, 

no mínimo a violação de uma relação de cuidado-de-perigo, como 

manifestação da ofensividade necessária à tipicidade do crime. As 

normas penais, em um Estado Democrático de Direito, somente se 

legitimam quando perseguem o objetivo de assegurar ao cidadão uma 

coexistência pacífica e livre. Por bem jurídico há que se entender as 

circunstâncias reais dadas ou finalidades necessárias para uma vida 

segura e livre e não a mera descrição típica, a mera previsão normativa...” 

Nessa toada, a posse de munição sem arma, em reduzidíssima quantidade 

– uma munição -, não traz qualquer implicação, não ofende a segurança 
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pública e a paz social, pois com ela, de per si, nada se pode fazer, de 

modo que, nesse ponto, são imprescindíveis as lições da nossa Corte 

Suprema .Nesse passo, nenhuma razão existe para reconhecer a 

tipicidade da conduta do agente que mantém em sua posse munição sem 

arma ao seu alcance, revelando, no contexto, desprovido de ofensividade 

o atuar do agente.A lesividade ou ofensividade “constitui, ademais, um 

instrumento exegético ou hermenêutico que permite não só dotar o ilícito 

penal (o injusto penal) de um sentido material garantista, senão também 

eliminar do âmbito do punível condutas que só formalmente são típicas, 

porém sem a conseqüente ofensa ao bem tutelado” .Oportuno observar 

que a mínima lesividade ao lado da ausência de periculosidade social da 

ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a 

inexpressividade da lesão jurídica provocada, constituem, na ensinança 

do Pretório Excelso, requisitos para pronunciar o princípio da 

insignificância . Consigne-se, de igual sorte, que a atuação do Direito Penal 

deve ficar restrita quando há uma ofensa a um bem juridicamente tutelado 

com marcos de lesividade, sendo caracterizado como insuficiente 

condutas imorais ou pecaminosas (princípio da ofensividade).Pensar de 

outro modo é inobservar a máxima da intervenção mínima na feição da 

subsidiariedade.A matéria aqui posta, tratada pela Corte Suprema ganha 

contornos de JURISDIÇÃO CONSTITUICIONAL e deve merecer trato de 

requinte.Isso porque, a doutrina mais abalizada que debruça sobre a 

jurisdição constitucional, tem sustentado que a coisa julgada nessa seara 

não se limita a parte dispositiva da sentença, mas se alastra a toda a ratio 

decidendi.Essa possibilidade de abertura com vistas a adequar a 

interpretação dada a este ou aquele artigo de lei é que qualifica o efeito 

vinculante da jurisdição constitucional porquanto pleitos iguais em 

contextos históricos análogos, merecem soluções similares. Isso antes de 

atacar a isonomia, homenageia-a porque trata os desiguais, 

desigualmente.O efeito vinculante coloca em proeminência a jurisdição 

constitucional e a força normativa da Constituição como quer Konrad 

Hesse , fortalecendo a estrutura impositiva do Tribunal Constitucional em 

relação às demais funções estatais não só quanto a parte dispositiva do 

julgado, mas as razões de decidir. Com a utilização dessa técnica de 

'canonização das frases do Tribunal esculpidas na motivação da 

decisão'busca-se colocar termo ao problema do reexame de lides com 

pretensões idênticas.Assim, portanto, procede-se para fazer valer no 

caso vertente entendimento já externado pela Corte Suprema, de modo 

que, revelando-se atípica a conduta do acusado, imperioso é o 

afastamento da conduta inscrita no art. 16, caput, da Lei 10.826/03, de 

modo que a condenação do acusado fica restrita ao art. 12 da Lei 

10.826/03.II.4 – Quanto ao tráfico de drogasTambém é caso de 

condenação.Ora, como já anotado linhas atrás, o acusado era o centro 

das denuncias anônimas, empreendeu fuga quando avistou os policiais, 

foi localizada droga em sua residência e, repisa-se, o álibi não foi 

demonstrado.Ademais, foram presas terceiras pessoas saindo com droga 

da casa do acusado, local que já era indicado como ponto de venda de 

drogas, de modo que a delação apócrifa houve por ser confirmada.Demais 

disso, além de o acusado deixar de demonstrar que não estava em Barra 

do Bugres/MT por ocasião do fato, Leomar Alves da Rocha, na fase 

inquisitiva e em Juízo, confirmar ter comprado drogas com o acusado no 

dia dos fatos e também que Adriano teria empreendido fuga (fls. 234/5).De 

ver assim, que a conduta do denunciado subsumiu a ação nuclear 

consubstanciada nos verbos ‘vender’ e ‘tem em depósito’, figura esta que 

de forma inequívoca ostenta a natureza de crime permanente e cuja 

consumação se alonga no tempo. A propósito, além de possuir droga no 

interior de sua residência aliada à existência de artefatos sabidamente 

utilizados no tráfico, como a balança de precisão, dinheiro em notas 

miúdas, também vendeu para as pessoas de Leomar, Clovis Mendes e 

Alexandre Cesar.A modalidade criminosa insere-se entre aquelas que 

ofendem a columidade pública e, em particular a saúde e que prescinde da 

concretização do dano para consumação e, porque, trata de um crime de 

perigo abstrato. O delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06 pode configurar-se 

como de ação múltipla e conteúdo variado, pois o agente que pratica, no 

mesmo conteúdo fático e sucessivamente mais de uma das ações 

descritas no tipo penal, responderá por crime único .Cumpre ter em mente 

que o enquadramento da conduta não está pautada tão-só na grande 

quantidade da droga encontrada, mas no contexto que se extrai do 

comportamento típico de traficância, produzido pelo denunciado, quer seja 

pelos depoimentos policiais, informações constantes do flagrante, forma 

de acondicionamento e quantidade de droga. Em relação ao art. 33, §4º da 

Lei de Drogas, é assegurado ao acusado primário, de bons antecedentes, 

que não se dedique às atividades criminosas e nem integra organização 

criminosa, a redução da pena de 1/6 a 2/3.Ao ora acusado não assiste a 

redução.Ainda que não se possa falar em acusado reincidente ou 

portador de maus antecedentes, fato é que se trata de acusado com 

inúmeras passagens criminais e que, inclusive, possui condenação 

definitiva por crimes contra a vida que registrou trânsito em julgado após o 

fato ora em julgamento.Ademais, ressai da sua ficha de registro de sua 

ficha criminal tratar de pessoa que já possui passagem por tráfico ilícito de 

entorpecente, o que revela a intenção e ânsia pelo ganho de dinheiro 

fácil.Nesse viés, o STJ, recentemente, assentou que é possível a 

utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para 

formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, 

de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 

11.343/06 .Também vai afastada a causa de aumento do art. 40, VI da Lei 

11.343/06, reproduzindo aqui o que já consta no item II.2.Neste ponto, não 

há provas seguras nos autos que o acusado de que o acusado envolveu 

ou visou envolver adolescentes - Alexandre Cesar e Novinho -, mormente 

porque este não foi apreendido e nem ouvido, ao passo que aquele estava 

na companhia do corréu Clovis Mendes da Silva.Demais a mais, a 

localização de documentos pessoais, apesar de não haver prova 

testemunhal inconcussa, ao que parece, estava no casebre anexo, o era 

frequentado por outras pessoas.Por isso, afasta-se a causa de 

aumento.III – DispositivoPosto isso, julga PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão vertida na denúncia para o fim de:(a) condenar o acusado 

Adriano Tenório da Cruz como incurso nas sanções penais do art. 33, 

‘caput’ da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90;(b) condenar 

o acusado Adriano Tenório da Cruz como incurso nas sanções penais do 

art. 12, ‘caput’ da Lei 10.826/03, SEM as implicações da Lei 8.072/90;(c) 

absolver o acusado Adriano Tenório da Cruz da imputação de infração ao 

art. 35, ‘caput’ da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII do 

CPP;(d) absolver o acusado Adriano Tenório da Cruz da imputação de 

infração ao art. 244-B da Lei 8.069/90, com fundamento no art. 386, V do 

CPP;(e) absolver o acusado Adriano Tenório da Cruz da imputação de 

infração ao art. 16, ‘caput’ da Lei 10.826/03, com fundamento no art. 386, 

III do CPP.Em observância ao princípio constitucional da individualização da 

pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, 

observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 

68).III.1 – Quanto ao tráfico ilícito de drogasQuanto à culpabilidade do 

agente, no caso presente, não foge da normalidade. Não há registro de 

antecedentes e a conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise 

da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria 

psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar 

referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a 

tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar 

dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias devem ser 

sopesadas em desfavor do agente dado que condenado por vender e ter 

em depósito quantidade razoável de droga, ou seja, aproximadamente 

180g de cocaína. As consequências do crime foram minimizadas pela 

atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da 

vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.Assim, 

possuindo os agentes circunstâncias judiciais que lhes são 

desfavoráveis, à luz da natureza e da quantidade, bem assim em 

observância ao art. 42 da LD, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos de 

reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. Inexistem agravantes ou 

atenuantes, de modo a fixar a pena provisória em 06 (seis) anos de 

reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.Ausente causas de aumento ou de 

diminuição, eis que afastadas aquelas dos arts. 40, VI e 33, §4º da Lei 

11.343/06, fixando-se, assim, a pena definitiva em 06 (seis) anos de 

reclusão a serem cumpridos em regime SEMIABERTO na linha do 

precedente do STF – HC/111840 – e porque presentes os requisitos do 

art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal, e 600 (seiscentos)dias multa a razão 

cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato 

(LAT, art. 43), considerada a situação econômica do agente.III.2 – Quanto 

a posse de armas e muniçõesÀ culpabilidade é normal ao caso, 

observando que o acusado não possui antecedentes (STJ/444) e a 

conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade 

do agente porque o Estado Juiz leigo na matéria.O motivo do crime é 

imanente à figura típica. Já as circunstâncias desfavorecem ao acusado 

dado o significativo numero de armas e munições apreendidas – duas 

garruchas, duas espingardas e quatro munições -e as consequências do 

crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. No particular do 

comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a 
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valoração.Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes 

são sensivelmente desfavoráveis, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 

08(oito) meses de detenção e 30 (trinta) dias multa. Não concorrem 

agravantes ou atenuantes, de modo que a provisória permanece em 01 

(um) ano e 08(oito) meses de detenção e 30 (trinta) dias multa.Ausente 

causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena definitiva em 01 (um) 

ano e 08(oito) meses de detenção a serem cumpridos em regime 

inicialmente ABERTO porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ do 

Código Penal, e 30 (trinta) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, considerada a 

situação econômica do agente.Vai indeferida a substituição e o sursis 

penal dada a totalidade de pena fixada, tudo na forma dos arts. 44 e 77 do 

CPB.Não obstante condenado, houve a fixação do regime semiaberto, 

situação que impõe a manutenção do acusado eis que o regime fechado é 

incompatível com o ora fixado.Ao mais, não se divisa no atual estágio 

fundamento concreto para a custódia, devendo o acusado, contudo, (a) 

manter endereço atualizado nos autos e (b) comparecer mensalmente ao 

Juízo do seu domicílio.Tratando-se de crime vago – vítima a sociedade -, 

não há falar em aplicação do CPP, 387, IV, mormente porque não houve 

pedido expresso e nem contraditório sobre o tema .Nas providências 

finais, antes do trânsito em julgado, intime-se pessoalmente o acusado, 

instando-o sobre o desejo de recorrer.Ciência ao MPE e DPE.Na forma do 

art. 804 do CPP, condena-se o acusado ao pagamento das custas e 

despesas processuais, suspendendo a exigibilidade na forma do art. 98 

do NCPC.A Autoridade Policial deverá incinerar a droga apreendida, 

resguardando quantidade necessária para eventual contraprova, bem 

assim o encaminhamento laudo circunstanciado a esse juízo tudo 

conforme o art. 32, §§1º e 2º da Lei n° 11.343/06 e com observância do 

item 7.21.3 da CNGCGJ/MT.Após do trânsito em julgado, lance-se-lhe o 

nome do sentenciado no rol dos culpados (CPP, art. 393, 

III).Encaminhem-se os autos a Contadoria Judicial para cálculo da multa e 

despesas processuais, cientificando, após, às partes.Remeta-se ao 

Comando do Exército arma e munições (ED, 25).Decreta-se o perdimento 

do valor em dinheiro apreendido, devendo ser oficiado à SENAD (LD, 63, 

§4°), observando que, verificando inércia superior a trinta dias, tal será 

destinado ao Conselho da Comunidade de Barra do Bugres/MT.Providencie 

a destruição da balança de precisão.Em relação aos demais bens, acaso 

não decretado o perdimento nos autos da ação penal originária – autos 

4841-17.2012.811.0008 de código 83107 -, deverão ser restituídos aos 

legítimos proprietários, entendidos como tais aqueles que apresentarem 

prova de propriedade.Expeça-se Boletim Individual e Carta Guia, 

observada a detração penal (CPP, 387, §2º - Lei 12.736 de 30.10.2012), a 

qual deverá ser remetida a Comarca do domicílio do acusado. 

Comunique-se ainda ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT, aos 

Cartórios Eleitorais para os fins do art. 15, inciso III da Constituição 

Federal.Comunique-se ainda, as Delegacias da Polícia Judiciária Civil, aos 

Institutos Estadual e Nacional de Identificação, à Polinter e ao Cartório 

Distribuidor Local. Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Barra do 

Bugres/MT, 17 de março de 2017.João Filho de Almeida Portela 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, Bruno Neves da Silva, 

digitei.

Barra do Bugres, 01 de agosto de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NIVALDO DE SOUZA BARROS, Rg: 

1927976-0, Filiação: Marciano Lopes de Barros e de Dejanira Pereira de 

Souza Barros, data de nascimento: 16/05/1981, brasileiro(a), natural de 

Barra do Bugres-MT, solteiro(a), braçal, Telefone 65 9924 8123. 

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 meio 

do Promotor de Justiça que oficia perante esse Juízo, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, respaldado nos autos de inquérito 

policial, vem à presença de Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA em 

face de ADRIANO BISPO DOS SANTOS, qualificado nestes autos, 

atualmente recolhido na Cadeia Pública desta urbe, e em face de NIVALDO 

DE SOUZA BARROS, brasileiro, inscrito sob o CPF de nº691.760.511-53, 

atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido.Tendo em vista a 

prática da seguinte empreitada delituosa:Consta nos autos do Inquérito 

Policial que no dia 18 de maio de 2018, por volta das 04h00min, em via 

pública, próximo à ponte de Barra do Bugres/MT, na saída sentido à 

Cuiabá-MT, os denunciados Adriano Bispo dos Santos e Nivaldo de Souza 

Barros constrangeram Vanessa Dias da Silva, mediante violência ao 

desferir-lhe facadas, a praticar ao libidinoso, forçando a vítima a praticar 

sexo oral. Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, 

nas mesmas circunstancias de data, hora e local, os denunciados Adriano 

Bispo dos Santos e Nivaldo de Souza Barros munidos de animus necandi, 

tentaram matar Vanessa Dias da Silva, por motivo torpe e mediante 

recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não se consumando a 

conduta delituosa por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. 

Conforme restou apurado,na data dos fatos, a vítima se deslocou até a 

distribuidora Destak, quando foi abordada pelos denunciados, sendo que 

estes eram-lhe conhecidos. Os denunciados encontravam-se ingerindo 

bebida alcoólica e propuseram a vítima que ela participasse de uma 

suruba, na qual transaria com ambos os denunciados. A vítima, negou-lhe 

e evadiu-se do local.Durante a madrugada daquele mesmo dia, a vítima foi 

até a orla do Rio Paraguai, a fim de comprar bebidas alcoólicas, momento 

em que foi abordada novamente por ambos os denunciados, que 

passaram a induzir a vítima a praticar conjunção carnal com os 

denunciados. No entanto, a vítima voltou a se negar, momento em que o 

denunciado Adriano passou a agredir e ameaçar a vítima verbalmente. 

Subsequente, os denunciados levaram a vítima, contra sua vontade, para 

depois da ponte, Lá estando, o denunciado Adriano abaixou sua calça e, 

apesar das negativas da vítima, passou a obriga-la a praticar sexo oral, 

enquanto isso, o denunciado Nivaldo filmava o ato libidinoso. Neste 

momento, a vítima passou a resistir ao abuso sexual, no entanto, o 

denunciado Adriano desferiu-lhe uma facada na região da cabeça, 

passando a esfregar o rosto da vítima, que estava suja de sangue, em 

seu pênis.A vítima conseguiu se desvencilhar do denunciado, saindo 

correndo, conquanto, o denunciado Adriano a alcançou e desferiu 

diversos golpes de faca na vítima, atingindo-a na cabeça, no ombro, braço 

e costas. Tendo em vista a agitação da vítima ao resistir as agressões e 

abusos, o denunciado Adriano pediu ao denunciado Nivaldo que 

segurasse as pernas da vítima, para que assim ele pudesse terminar de 

matar a vítima, oportunidade em que o denunciado Adriano desferiu 

diversas facadas na vítima, que veio a desmaiar. Os denunciados 

pensaram que a vítima estava morta, então evadiram-se da localidade. A 

vítima relatou que passou dois dias jogada na beira do rio, em razão de 

faltar-lhe forças para levantar, sendo que foi socorrida por policiais que 

foram acionados por pessoas que ouviram seus gemidos. Desta forma, 

verifica-se que o homícidio não se concretizou por circunstâncias alheias 

a vontade do agente.Desta maneira, verifica-se que restou caracterizado 

o motivo torpe, em face dos denunciados terem praticado o crime por um 

motivo moralmente repudiável, haja vista o denunciado ter entregado 

dinheiro a vítima para a compra de entorpecentes e a vítima não lhe 

entregou o mesmo.Verifica-se a caracterização do recuso que 

impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que tratam-se de dois acusados 

rendendo uma vítima, nota-se que a vítima. sendo esta uma mulher, 

encontrava-se em total desvantagem ao ser imobilizada por dois homens. 

Aquém, a vítima estava desarmada e o denunciado Adriano portava uma 

faca, com a qual feriu a vítima. Diante do exposto, denuncia-se ADRIANO 

BISPO DOS SANTOS e NIVALDO DE SOUZA BARROS, em face das 

condutas tipificadas no artigo 121, §2º, incisos I e IV com o artigo 14, 
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inciso II, bem como, no artigo 213, todos ambos do Código Penal Brasileiro.

Despacho: Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Fagner 

Castro dos Santos, imputando-lhe a conduta típica descrita no art. 121, 

§2°, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II e art. 213 todos do Código Penal 

Brasileiro.II –Estão presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação para o acesso a presente via.De igual forma, a 

exordial acusatória observou o disposto no art. 41 do CPP com a 

descrição do fato supostamente criminoso e todas as suas 

circunstancias.Ademais, no particular da justa causa, a versão da 

denúncia está apoiada em elementos informativos constantes no inquérito 

policial, mormente no auto de prisão em flagrante do acusado e nas 

declarações das testemunhas.Demais a mais, o juízo positivo de 

admissibilidade da imputação “não demanda motivação profunda ou 

e x a u r i e n t e ,  c o n s i d e r a n d o  a  n a t u r e z a i n t e r l o c u t ó r i a d e t a i s 

manifestaçõesjudiciais,sob pena de indevida antecipação do juízo 

demérito,quesomentepoderáserproferido após o desfecho da 

instruçãocriminal, com a devida observância das regras processuais edas 

garantias da ampla defesa e do contraditório.” (STJ - AgRg no RHC 

82.102/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018)Nesse contexto, não 

sendo possível se concluir, de modo insofismável, pela manifesta 

improcedência das acusações, de modo que, nesta fase de cognição 

sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, razão 

por que o Juízo RECEBE A DENUNCIA ajuizada em desfavor de Adriano 

Bispo dos Santos e Nivaldo de Souza Barros.COMUNIQUE-SE o 

recebimento da denúncia à Central de Distribuição, ao Instituto Estadual de 

Identificação e à Delegacia de Polícia responsável pelo inquérito 

policial.CITE-SE o acusadopara, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação, oportunidade em que poderá arguir preliminar e alegar tudo o 

que interesse à respectiva defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário.Acaso o denunciado, 

devidamente citado, NÃO CONSTITUIR DEFENSOR, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública, para oferecimento de resposta à acusação, no mesmo 

prazo assinalado. Esta providência deverá ser adotada desde logo a ré, 

por ocasião da citação, em consonância com a previsão do art. 1.373, §3º 

da CNGC, declarar que não pretende ou não possui condições de 

constituir advogado.Em relação às CERTIDÕES DE ANTECEDENTES 

CRIMINAIS poderão ser diretamente requisitadas pelo Ministério Público em 

observância a Lei Complementar 75/93 resguarda sua prerrogativa, no 

pleno exercício de suas atribuições constitucionais, de requisitar 

informações e documentos, bem como acesso incondicional a qualquer 

banco de dados de caráter público. III-Em relação ao acusado NIVALDO 

DE SOUZA BARROS, antes de determinar a citação por edital.Expeça-se o 

necessário.Barra do Bugres/MT, 27 de julho de 2018.João Filho de Almeida 

PortelaJuiz 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, GISELA APARECIDA 

DORADO, digitei.

Barra do Bugres, 07 de agosto de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103926 Nr: 4089-40.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIDNEY DOS SANTOS, Cpf: 

11006008411, Rg: 29760674, Filiação: Cicera Maria da Conceição e José 

Antonio dos Santos, data de nascimento: 07/09/1992, brasileiro(a), natural 

de Santana do Mundaú-MT, separado(a) judicialmente, desempregado, 

Telefone 65 9985 4967. 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: RelatórioO Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

denunciou SIDNEY DOS SANTOS como incurso nas sanções penais do 

art. 147 do CPB porque no dia 14 de setembro de 2015 teria ameaçado 

causar mal injusto e grave à vítima.Em seguida, os autos vieram 

conclusos.Relatados, decide-se.II - MotivaçãoImperioso analisar a 

tipicidade da conduta.De início, imperioso ressaltar que em consulta ao 

Sistema Apolo, o suspeito não possui registro de atentado contra a vida 

de quem quer que seja nesta Comarca.Por outro lado, é cediço que a 

incidência da lei sobre Violência Doméstica (Lei nº 11.340/06) tem como 

pressuposto motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade ou 

hipossuficiência que caracterize situação de relação íntima que possa 

causar violência doméstica ou familiar, isto é, opressão contra a mulher.No 

caso presente, a suposta infração praticada no âmbito da citada lei, 

trata-se do crime de ameaça.Com efeito, em que pese a imprescindível 

tutela que deve ser deferida pelo julgador às infrações penais praticadas 

no âmbito doméstico, também se revela inviável quedar-se alheio às 

exigências do real, do mundo concreto para, assim, desde logo obstar o 

seguimento de ação penal que, desde cedo, esta fadada a nenhum 

resultado por ausente lastro probatório mínimo.Ora, no caso presente, não 

bastasse a vagueza e a genericidade da ameaça que, aliás, diga-se, 

ocorre na maioria dos casos que dissimula interesses espúrios, não se 

presta à caracterização do tipo esculpido no art. 147 do Código Penal. É 

dizer, para se caracterizar a ameaçar é imprescindível seja algo sério e 

verossímil .Demais disso, ainda que a ofendida tenha efetuado o registro 

da ocorrência, para a caracterização da citada infração penal, também, é 

imprescindível que ofendida se sinta ameaçada, o que não se verifica na 

hipótese porque nada fora anexado sobre eventual ameaça.Nesse viés, o 

fato de o crime ser formal não prescinde que o destinatário se sinta 

temeroso, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação 

de segurança e liberdade , motivo por que, no presente caso, a infração 

não se configurou .De ressaltar que, conquanto presentes indícios de 

autoria delitiva, bem assim por ser patente a materialidade delitiva, 

mostra-se defeso o recebimento da denúncia quando não há ofensa ao 

bem jurídico tutelado: paz de espírito, a segurança e liberdade da pessoa 

humana.Portanto, como para a caracterização do crime de ameaça é 

necessário que o mal prometido seja injusto e grave e ainda sério e 

verossímil, inexistindo o crime quando proferida ameaça condicional e, 

também por não se caracterizar o crime na hipótese de a vítima não ter a 

sua tranquilidade de espírito abalada , no caso presente o fato narrado 

não encontra moldura no ordenamento pátrio.Ademais, inviável olvidar que 

para certo setor da literatura a ameaça proferida em estado de ira ou de 

cólera afasta o elemento subjetivo da ameaça, sendo que para CARRARA 

devem ser consideradas como meras expressões jactanciosas ao passo 

que FRAGOSO sustenta que, em tal caso, não se revela o propósito de 

intimidar .Por oportuno, sendo o direito penal a ultima trincheira, precisa ser 

assim tratado, evitando-se praticas que olvidam postulados 

constitucionais, como aquela em que recebe denúncia com carimbo , sem 

se dar ao trabalho de analisar o caso vertente. Talvez, o juízo positivo em 

sede de congnição sumária deve-se, a uma, a excessiva carga de 

trabalho que não permite o apego a ‘detalhismos’ e, a duas, por ser 

presumido o interesse de agir do Ministério Público que também zela para 

que a ação penal seja última ratio.É certo que milita uma presunção de que 

para instauração da persecução penal in judicis, é suficiente a ocorrência 

de infração penal e que o apurado nas peças de informativas traga o 

mínimo razoável de ser o implicado autor do atentado ao bem jurídico 

tutelado. Contudo, não se pode olvidar o pesado fardo que representa 

uma ação penal , como bem pontua também a jurisprudência .Vale 

reafirmar que não são todas as lesões que interessam ao direito 

repressivo, mas apenas aquelas tidas como de maior gravidade sendo 

objeto de tutela apenas certo fragmento de interesses jurídicos (princípio 

da fragmentariedade). De outro lado, para o caso como o presente, a 

seara civil é suficiente para solução do problema como forma de 

prevenção ao ilícito perpetrado (princípio da intervenção 

mínima).Consigne-se, de igual sorte, que a atuação do Direito Penal deve 

ficar restrita quando há uma ofensa a um bem juridicamente tutelado com 

marcos de lesividade, sendo caracterizado como insuficiente condutas 

imorais ou pecaminosas (princípio da ofensividade) .É nesse contexto que 

nossa Corte Constitucional, debruçando acerca da missão do direito penal, 

tem assentado que a existência de um Estado Democrático de Direito 

passa, necessariamente, por uma busca constante de um direito penal 

mínimo, fragmentário, subsidiário, capaz de intervir apenas e tão-somente 
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naquelas situações em que outros ramos do direito não foram aptos a 

propiciar a pacificação social. O fato típico, primeiro elemento estruturador 

do crime, não se aperfeiçoa com uma tipicidade meramente formal, 

consubstanciada na perfeita correspondência entre o fato e a norma, 

sendo imprescindível a constatação de que ocorrera lesão significativa ao 

bem jurídico penalmente protegido .Assim, a matéria tratada pela Corte 

Suprema ganha contornos de Jurisdição Constituição que deve merecer 

trato de requinte. Isso porque, a doutrina mais abalizada que debruça 

sobre a jurisdição constitucional, tem sustentado que a coisa julgada 

nessa seara não se limita a parte dispositiva da sentença, mas se alastra 

a toda a ratio decidendi, como, a propósito, leciona Roger Stiefelman Leal 

(2006:116) .Essa possibilidade de abertura com vistas a adequar a 

interpretação dada a este ou aquele artigo de lei é que qualifica o efeito 

vinculante da jurisdição constitucional porquanto pleitos iguais em 

contextos históricos análogos, merecem soluções similares. Isso antes de 

atacar a isonomia, homenageia-a porque trata os desiguais, 

desigualmente.O efeito vinculante coloca em proeminência a jurisdição 

constitucional e a força normativa da Constituição como quer Konrad 

Hesse , fortalecendo a estrutura impositiva do Tribunal Constitucional em 

relação às demais funções estatais não só quanto a parte dispositiva do 

julgado, mas as razões de decidir. Com a utilização dessa técnica de 

'canonização das frases do Tribunal esculpidas na motivação da 

decisão'busca-se colocar termo ao problema do reexame de lides com 

pretensões idênticas.Destarte, “evidenciada a atipicidade da conduta, 

impende reconhecer a falta de justa causa para a ação penal. Ora, não se 

justifica, de qualquer maneira, o exercício da actio poenalis quando o 

comportamento do agente não encontra moldura na norma sancionatária. 

O processo penal é instrumento de imposição de pena, desde que julgada 

procedente a pretensão punitiva. Logo, se o fato é atípico, não se justifica 

a instauração da relação jurídico-processual, uma vez que não será 

possível a imposição de qualquer tipo de sanctio poenalis.”E arremata 

HERÁCLITO ANTÔNIO MOSSIN, nessa vertente de raciocínio, embora a 

matéria que envolva causa que exclua ou dirima a antijuridicidade e a 

culpabilidade deve ser objeto de sentença definitiva de mérito, nada 

impede, quando evidente a ausência de dolo ou mesmo de culpa ou causa 

excludente da conduta oposta ao direito, que seja rejeitada a peça 

acusatória, porquanto não se justifica em tais situações a coação indireta 

promovida do processo penal. III – DispositivoPosto isso, na forma do art. 

395, III do Código de Processo Penal, REJEITA-SE a denúncia ofertada em 

desfavor de SINEY DOS SANTOS por o fato em julgamento não constituir 

infração penal.Ressalta-se que fora concedida medida de proteção, em 

favor da ofendida, nos autos 3327-27.2015.811.0008.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Com o trânsito em 

julgado, procedam às baixas nos arquivos criminais em nome do 

denunciado e com as cautelas legais, arquivem-se os autos.Barra do 

Bugres/MT, 16 de dezembro de 2015.João Filho de Almeida PortelaJuiz 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, GISELA APARECIDA 

DORADO, digitei.

Barra do Bugres, 07 de agosto de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-10.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIA DE JESUS (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)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 14635841. "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, assim como as 

declarações, ponto de referência e telefone em caso de endereço sem 

número 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: 1000419-69.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELE SARAIVA RANGEL (REQUERENTE)

CHRISTIAN JORGE PAES DE BARROS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 9 de agosto de 2018. Senhor(a) CHRISTIAN 

JORGE PAES DE BARROS SILVA, Rua Basílio A. Zandonadi, casa 07, 

quadra 02, bairro Jardim Terra Nova, Barra do Bugres - MT, CEP 

78.390-000 e GABRIELE SARAIVA RANGEL, Rua Bela Vista, número 49, 

Jardim Elite, Barra do Bugres, CEP 78.390-000. A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 10/09/2018 Hora: 13:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000419-69.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 19.080,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CHRISTIAN JORGE PAES DE 

BARROS SILVA, GABRIELE SARAIVA RANGEL Advogado do(a) 

REQUERENTE: LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR - MT14954/O Parte Ré: 

LATAM AIRLINES BRASIL 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: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 406, 

MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-05.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 9 de agosto de 2018. Senhor(a) ANTÔNIO 

SEBASTIÃO SILVA, Estrada Rural S/N - Chácara Santo Antônio, Denise - 

MT, CEP 78380-000. 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: 10/09/2018 Hora: 13:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000572-05.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 21.943,68; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

LEANDRO GOMES DALLAZEM - MT23411/O-O Parte Ré: BANCO 

BRADESCO 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
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Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 74402 Nr: 1763-78.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDADM

 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

 Código nº 74402

DESPACHO

Vistos, etc.,

1. Por necessidade de readequação na pauta, redesigno a audiência para 

o dia 20 de agosto de 2018, às 16h30min.

2. Notifique-se a IRMP.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86956 Nr: 132-31.2017.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos, etc.

1 – DESIGNO o dia 15/08/2018 às 18:00 horas para realização de 

audiência com finalidade de proceder a oitiva da vítima, para que somente 

então a renúncia possa ser admitida, de acordo ao que dispõe o art. 16 da 

Lei n. 11340/06.

2 – EXPEÇA-SE a precatória

3 – CIÊNCIE ao MPE.

4 - INTIME-SE a vítima para comparecer a audiência acima designada.

5 - OFICIE-SE a autoridade Policial solicitando informações e a conclusão 

do Inquérito Policial no prazo de 30 (trinta) dias.

6 - Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99150 Nr: 1637-23.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO LIRA DA LUZ, RAIMUNDA DE 

OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB:3.659-A

 VISTOS ETC...Considerando que as fls. retro não foi devidamente 

cumprida redsigno audiência para o dia 28 de agosto de 2018 as 

13h30min. Publique-se no DJE. Expeça-se o necessário. Cumpra-se a 

CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76589 Nr: 3120-93.2015.811.0050

 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: IVONE PERIN AVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº76589

DECISÃO

Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. Considerando que a prova da atividade rural é corroborada pelo 

depoimento de testemunhas, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de agosto de 2018, às 14h00min.

2. Intime-se na forma dos arts. 269, 270 e 455 do CPC, devendo a parte 

depositar o rol de testemunhas com antecedência mínima de 10 (dez) dias 

da realização do ato.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93553 Nr: 3923-08.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUCIRENE NATIPA MEDEIROS, GRASIELE 

MEDEIROS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Autos do Processo de Código nº. 93553Vistos EM CORREIÇÃO.1. 

Trata-se de ação penal com derradeira apresentação de defesa preliminar 

(ref. 191/192), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.2. Assim, presente à justa causa para a ação 

penal, a materialidade e indícios de autoria, RECEBO a denúncia ofertada 

em desfavor de DUCIRENE NATIPA MEDEIROS e GRASIELE MEDEIROS 

FREITAS, por preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do 

artigo 41, do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 

395 do CPP.3. Considerando os critérios do §1º, do art. 394, do CPP, 

consigno que o procedimento será o especial e o rito o da Lei 

11.343/2006.4. Dessarte, não sendo o caso de absolvição sumária face 

não incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 

399 e seguintes, ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13/08/2018, às 15h00min (horário de Cuiabá/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 73458 Nr: 1214-68.2015.811.0050

 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: AILTON MODESTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA 

HIPOTECÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 Vistos em correição,

Tendo em vista os pedidos genéricos para produção de elementos 

probatórios, concedo o prazo de 10 dias para as partes especificarem 

quais provas pretendem produzir, sob pena de preclusão e sentença 

imediata.

 Decorrido o lapso temporal, certifique-se e venham conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 25416 Nr: 2050-22.2007.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A; ATUAL DENOMINAÇÃO DE BAYER 

CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, LILIAN DOS SANTOS - OAB:6431-B/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - 

OAB:5.841/B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8.250-B/MT
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 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls. 299/305 é tempestivo. Outrossim certifico que deixo de intimar a parte 

apelada para apresentar as contrarrazões pertinentes, tendo em vista que 

esta não foi sequer citada nos presentes autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83287 Nr: 2731-74.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FELIPE TONIASSO 

VEIGA - OAB:21.473-O/MT, IDIONIR ALVES DIAS - OAB:13.448/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte requerida , para apresentação das 

alegações finais, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82065 Nr: 1974-80.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN ESTIV CASALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Autos do Processo de Código nº 82065

Vistos EM CORREIÇÃO.

ACOLHO e adoto como ratio decidendi os fundamentos lançados na 

manifestação de fl. 64 pela Ilustre representante do MPE.

Tendo em vista o teor do derradeiro relatório juntado, designo audiência 

para interrogatório das partes, para o dia 20 de agosto de 2018, às 

15h00min.

Ciência ao MPE.

CUMPRA-SE conforme o requerido com urgência, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1244 Nr: 1108-68.1999.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PRÜFER 

MOUSQUER - OAB:87.179/RS

 Vistos, etc.

1. Diante do descumprimento do acordo entabulado, conforme 

manifestação de fl.189, a ação deve prosseguir em rito de cumprimento de 

sentença.

2. Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o 

débito integralmente, sob pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC, 

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

débito.

3. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa.

4. Em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação, intimando-se 

o executado de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do 

§ 1º do artigo 523 do CPC.

5. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o 

executado, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 9 de agosto de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 28956 Nr: 2365-16.2008.811.0050

 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: LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO 

DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - 

OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:18.146-A/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Ação Incidental para Obtenção do Benefício da Justiça 

Gratuita protocolada pelo Espólio de Irineu Zanatta.

2. Manifeste-se o Banco do Brasil acerca da presente demanda no prazo 

de contestação.

3. Em seguida, dê-se vistas ao autor.

4. Após, conclusos para sentença.

Campo Novo do Parecis/MT, 9 de agosto de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 3251 Nr: 786-14.2000.811.0050

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA, CAROLINA VITORIA DE 

CASTRO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maury Borges da Silva - 

OAB:10.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:18.141-A/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B

 Vistos, etc.

1. DEFIRO o pedido de fl.181.

2. Procedam as alterações necessárias,

3. Após, intime-se o peticionante para retirada dos autos em carga, 

devolvendo-o no prazo legal.

4. Havendo juntada de documentos novos, manifeste-se a parte adversa.

5. Em seguida, façam os autos conclusos.

6. 3251Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 9 de agosto de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 5321 Nr: 526-97.2001.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTOX S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO 

CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ORIOLA DE 

RAEFFRAY - OAB:110621, PIERRE MOREAU - OAB:112255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 DESPACHO

Vistos, etc.

1. INTIME-SE a terceira interessada, adquirente do imóvel penhorado e, no 

endereço indicado à fl.315, para manifestação em 10 (dez) dias.

2. Em seguida, vistas às partes por 05 (cinco) dias.

3. Após, façam os autos conclusos.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 9 de agosto de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 36148 Nr: 2937-98.2010.811.0050

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR LEVANDOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PRIMO GIROLAMO FRANCHINI, 

FRANCHINI & CIA LTDA-ME, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Azambuja Sommer 

Dutra - OAB:19.536-O/MT, EDUARDO SOMMER DUTRA - OAB:21124, 

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - OAB:16.261/MT, NADIR 

GONÇALVES DE AQUINO - OAB:, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 39.ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art.487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da exordial por 

ausência de prova.40.Sem custas e honorários diante do deferimento da 

justiça gratuita.41.P. I.C.42.Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.Campo Novo do Parecis/MT, 9 de agosto de 2018.PEDRO DAVI 

BENETTIJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 69688 Nr: 3031-07.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI APARECIDA BAHNERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978-B/MT, DÉBORA MARQUES VAN DER SAND - 

OAB:21.262/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, MAIRA GIOVANA 

LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 20.Posto isso, com fundamento no art.487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização pretendido pela autora, pela 

ausência de demonstração cabal do seu direito. 21.Pela sucumbência, 

condeno o requerente no pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor da 

causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.22.P.I.C.23.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.Campo 

Novo do Parecis/MT, 9 de agosto de 2018.PEDRO DAVI BENETTIJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70016 Nr: 3242-43.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZÂNGELA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 34.ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art.487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da exordial por 

ausência de prova.35.Sem custas e honorários diante do deferimento da 

justiça gratuita.36.P.I.C.37.Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.,Campo Novo do Parecis/MT, 9 de agosto de 2018.PEDRO DAVI 

BENETTIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81211 Nr: 1477-66.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Acerca do retorno dos autos com o julgamento do recurso interposto, 

INTIMEM-SE as partes para requererem o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias.

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75059 Nr: 2200-22.2015.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, 

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Acerca do retorno dos autos com o julgamento do recurso interposto, 

INTIMEM-SE as partes para requererem o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias.

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66115 Nr: 214-67.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8.404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Acerca do retorno dos autos com o julgamento do recurso interposto, 

INTIMEM-SE as partes para requererem o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias.

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65934 Nr: 51-87.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAM LIMA FAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Acerca do retorno dos autos com o julgamento do recurso interposto, 

INTIMEM-SE as partes para requererem o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias.

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 28929 Nr: 2342-70.2008.811.0050

 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: BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO DO 

PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Acerca do retorno dos autos com o julgamento do recurso interposto, 

INTIMEM-SE as partes para requererem o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias.

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 27000 Nr: 418-24.2008.811.0050

 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: JOÃO MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDIDO PARREIRA DUARTE 

NETO - OAB:86374/SP, MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - 

OAB:137269, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A/MT, PATRICIA 

MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Acerca do retorno dos autos com o julgamento do recurso interposto, 

INTIMEM-SE as partes para requererem o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias.

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98648 Nr: 1412-03.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CRIMINAL E CÍVEL DE SÃO JOSE DO RIO 

CLARO - MT, AGROPECUÁRIA CASA DOS MOINHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANETTI AGROFLORESTAL E INDUSTRIA 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:MT/13.685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostado em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92231 Nr: 3127-17.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON THEONOLFO UMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR GRAZIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida 

pela parte exequente em face do executado, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Às f. 19-20 as partes apresentaram acordo para solução da presente lide.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O QUE CABIA RELATAR.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da composição amigável entre as partes acerca da dívida objeto da 

presente demanda, o acordo deve ser homologado para que produza 

seus regulares e jurídicos efeitos.

Como bem orienta a doutrina e jurisprudência, o acordo entre as partes, no 

decorrer do processo de execução, não dá ensejo à extinção do 

processo, mas a suspensão durante o período estipulado para o 

pagamento da transação, art. 922, do CPC.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente acordo e determino a suspensão 

da ação, com fulcro no artigo 922, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil até seu o cumprimento integral.

Intimem-se as partes a fim de que informem imediatamente quando do 

devido cumprimento das condições impostas no termos de acordo retro 

para a devida extinção do feito.

Sem prejuízo, anote no sistema Apolo o prazo da suspensão, findos os 

quais as partes deverão ser intimadas para, caso ainda não tenham feito, 

manifestarem-se quanto ao devido cumprimento do acordo entabulado.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77310 Nr: 3565-14.2015.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIG FER INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PRÓ-SILO SOCIEDADE 

SIMPLES LTDA, FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA VI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA REGINA BADALOTTI - 

OAB:70.449/PR, DIEGO ZANETTI ROOS - OAB:40205/PR, ELADIO LUIZ 

ROOS - OAB:12.106/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEANE LAURA ISOTON - 

OAB:17.073-A

 Vistos em correição,

Tendo em vista o pleito de f. 94, certifique a Sra. Gestora Judiciária quanto 

a disponibilização dos autos ao causídico da parte autora para possível 

interposição de recurso face a sentença de f. 90-93.

Em seguida, se aferido a indisponibilidade dos autos ao causídico dentro 

do prazo legal para interposição de recurso, defiro o pleito de f. 94.

Se negativo, não haverá o que se falar em devolução do prazo recursal, 

e, por conseguinte, cumpra-se a sentença de f. 90-93.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 19453 Nr: 3182-85.2005.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS CIRILO DA CRUZ, ROSA HELENA DOS SANTOS 

DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE PAULA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 
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NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

na Secretaria e retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64675 Nr: 2702-29.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDI IANKE, JOSÉ CARLOS DE MUSIS, 

MARIZA DA SILVA THOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, 

GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - OAB:11617-B MT, PEDRO GILMAR 

VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte denunciada RUDI LANKE, JOSE 

CARLOS DE MUSIS E MARIZA DA SILVA THOMAZ, através de seus 

advogados, para que apresente as alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 69446 Nr: 2853-58.2014.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO MILTON SCHWINGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO OSCAR MILITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos sobre 

o inteiro teor da petição acostada em fls. 61/63, requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84734 Nr: 3625-50.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RELIQUIAS SANTOS & NEUMANN LTDA, 

FÁBIO RELÍQUIAS SANTOS, SANDRA ZOCCHE NEUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SALVI - 

OAB:22.364-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 61601 Nr: 2603-93.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES GUERRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSÉ CAMILO DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 35354 Nr: 2143-77.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

CRISTINA MARIA MASSAROLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISIANE DE FATIMA ZORZO - 

OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA MAGRO - 

OAB:2571/RO

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71193 Nr: 4155-25.2014.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, 2ª VARA CÍVEL DE 

GIRUÁ/RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMETO LUCIANO KOLLING, MARCIA 

GEWEHR KOLLING, ELOI LUÍS FRITZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO LUIS SULZBACH - 

OAB:26293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62435 Nr: 399-42.2013.811.0050

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAL R. DE SANTANA-ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMA COMÉRCIO MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROBERTO GOMES DE VIEIRA - OAB:23.340/O, 

ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT, SAMUEL ALVES - 

OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos sobre 

o inteiro teor da certidão acostada em fls., requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33859 Nr: 624-67.2010.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte DENUNCIADA CLAUDIO 

THIESEN, na pessoa de seu advogado para que, no prazo legal, apresente 

as contrarrazões, face o recurso de apelação acostado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98336 Nr: 1271-81.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): TARCISIO SA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 8737 Nr: 1913-16.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEDITE MASSOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3.056/MT, Saionara Mari - OAB:5225 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98739 Nr: 1447-60.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 5ª 

VARA CÍVEL DE TANGARA DA SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS HIDALGO 

THOMÉ - OAB:4193-B, KELLEN TRISTÃO FURTADO - OAB:8.399 

OAB/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60895 Nr: 1898-95.2012.811.0050

 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): IVANA PEZZI GIACOMET, JOÃO PINTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97274 Nr: 807-57.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96321 Nr: 279-23.2018.811.0050

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11.054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79107 Nr: 319-73.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBSON PEREIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97458 Nr: 890-73.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO OSVANO OLIVEIRA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85727 Nr: 4227-41.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WASHINGTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97859 Nr: 1088-13.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99494 Nr: 1779-27.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 6ª VARA CÍVEL DE CAMPO GRANDE/MS, ESPOLIO DE 

PEDRO LUIZ MANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE AFONSO CASARIN, ADRIANO 

CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NAVARRO DIAS - 

OAB:MS/ 4667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISO GUEDES NETO - 

OAB:MS 9.827, PAULO EDUARDO DA ROCHA - OAB:MS 22714, 

RICARDO TRAD FILHO - OAB:MS 7285

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 969 Nr: 838-44.1999.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BATISTA DE FIGUEIREDO, 

JOELANE ALVES DE FREITAS FIGUEIREDO

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

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANI CAROLINE N. DUTRA - 

OAB:OAB/MT 21.807, EDIMO JOSE DE OLIVEIRA - OAB:5.306-A, 

NILDOMAR FRANCO AMARAL - OAB:1507/TO

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 
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advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 25665 Nr: 2294-48.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS ADRIANO GROSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor dos documentos, acostado em fls., requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83156 Nr: 2649-43.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F B SILVA ME, FERNANDO BLANCO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68917 Nr: 2525-31.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, TERRAVAN 

CONSTRUÇÕES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - 

OAB:21.444-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89112 Nr: 1259-04.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 61683 Nr: 2690-49.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO TURRA DE OLIVEIRA LEME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor dos documentos, acostado em fls., requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92678 Nr: 3373-13.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELBI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, ELBI DA SILVA, na pessoa 

de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 

sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39712 Nr: 3065-84.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCICLEIDE LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 
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Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostado em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80873 Nr: 1253-31.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA ALIANÇA DE PRODUTORES DO 

PARECIS-CAAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEZISBEL DOS SANTOS SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostado em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86915 Nr: 112-40.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA BRUNNER OLIVETTI - ME - PANO 

DE LINO, CELIA REGINA BRUNNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostado em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76324 Nr: 2973-67.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTACIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito NÃO lhes 

dou provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou 

omissão na sentença embargada.Por conseguinte, certifique o transito em 

julgado da sentença proferida e, se positivo, arquive-se o feito com as 

comunicações legais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 06 de agosto de 

2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72241 Nr: 515-77.2015.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, não havendo pagamento e ou qualquer outra ilegalidade na 

cobrança em comento, nos termos do art. 701, §8º, CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação monitória e, via de consequência, 

constitui-se, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma do 

cumprimento de sentença.Assim, retifiquem-se a distribuição e autuação 

para constar a presente como cumprimento de sentença.Intime-se o autor 

para apresentar demonstrativo atualizado do débito, nos termos do art. 

524, do CPC.Atualizado o débito, intime-se o executado para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 15 dias (CPC, art. 523), devendo 

consignar as advertências dos §§ do mesmo artigo, bem como informando 

que poderá oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias 

(CPC, art. 525 e §§).Em caso de pronto pagamento, fixo os honorários em 

10% sobre o valor do débito.Intime-se.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.: 86850 Nr: 68-21.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANA - 

OAB:27.109 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Recebo os embargos para discussão, suspendendo o mandado inicial 

(CPC, art. 702, § 4º).

Intime-se o embargado para impugnar os embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias (CPC, art. 702, § 5º).

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para impulso oficial.

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.: 97402 Nr: 857-83.2018.811.0050

 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: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUMIEIRO CORRETORA DE COMMODITIES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B, POLIANA ELENA VARNIER - OAB:20.951/A, TASSIA 

FRANCHINI - OAB:12.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para intimar a parte autora, por meio de seu(s) 

procurador(es) constituídos, para, querendo, impugnar a contestação de 

f. 50-80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84756 Nr: 3629-87.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 
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ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN AUGUSTO BEN ME, IVAN AUGUSTO BEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de ação monitória ajuizada pela Cooperativa Sicredi Sudoeste de 

MT em face dos executados.

Recebida a inicial (f. 33), a parte requerida foi devidamente citada (f. 47) e 

manteve inerte (f. 48).

É o relatório.

DECIDO.

Não havendo embargos monitórios e nem pagamento, nos termos do art. 

701, §2º, CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação monitória e, por 

conseguinte, constitui-se, de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e 

prosseguindo-se na forma do cumprimento de sentença.

Assim, retifiquem-se a distribuição e autuação para constar a presente 

como cumprimento de sentença.

Intime-se o autor para apresentar demonstrativo atualizado do débito, nos 

termos do art. 524, do CPC.

Atualizado o débito, intime-se o executado para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 15 dias (CPC, art. 523), devendo consignar as 

advertências dos §§ do mesmo artigo, bem como informando que poderá 

oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias (CPC, art. 525 e 

§§).

Em caso de pronto pagamento, fixo os honorários em 10% sobre o valor 

do débito.

Intime-se.

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.: 64000 Nr: 2027-66.2013.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): COSME ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela BV Financeira em 

face de Cosme Alves de Souza, com fundamento no Decreto Lei nº 

911/69, visando a apreensão do veículo dado em alienação fiduciária, qual 

seja, Gol City, placa KAR6865.

Às f. 35 o feito foi julgado extinto sob o fundamento de que a parte autora 

abandonou o feito.

Às f. 63-64 consta o acórdão proferido nos autos do recurso de apelação 

nº 52.457/2015 que anulou a sentença de f. 35.

Às f. 69-70 a parte autora pugnou pela substituição do polo ativo da 

demanda para constar como Omni S/A C.F.I.

A parte requerida não foi encontrada para citação (f. 83), todavia, às f. 92 

a parte autora informou que o requerido realizou o pagamento do débito, 

pugnando pela extinção da ação.

DECIDO.

 Não havendo nulidades a serem sanadas ou preliminares a serem 

analisadas, passo, de logo, ao exame do mérito.

 No caso dos autos, a parte requerida depositou o valor da dívida 

conforme informado pela parte autora Às f. 93.

Assim, purgada a mora pela requerida, imperioso admitir que, de fato, esta 

se encontrava inadimplente, tendo reconhecido juridicamente tal 

inadimplência, com o pagamento do valor devido e apontado pela 

requerente no demonstrativo de débito que instrui a inicial.

 Se a requerida reconheceu sua inadimplência, realizando o pagamento à 

parte autora, é caso de extinção do processo com resolução de mérito.

 Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito.

Fica revogada a liminar deferida.

 Sem condenação em honorários, uma vez que a parte requerida realizou 

o pagamento antes da citação.

Custas judiciais pela parte autora.

Atente-se ao que dispõe o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.

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

 Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87535 Nr: 423-31.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVAN MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de Liminar proposta 

pela parte autora em face da parte requerida, ambas devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

No transcorrer do processo, a parte autora peticionou pugnando pela 

desistência da ação f. 36.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Não tendo a relação processual sido completada com a citação, 

prescindível a manifestação da requerida quanto ao pedido de desistência.

 Desta feita, inexistindo óbice legal, acolho o pedido formulado pela parte 

requerente às f. 36 e, via de consequência, JULGO EXTINTO por sentença 

o processo, sem conhecer do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

Com efeito, revogo a liminar proferida à f. 32.

Recolham-se eventuais mandados expedidos.

Custas, se houver, deverão ser suportadas pelo autor.

 Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

P.R.I.

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.: 75029 Nr: 2178-61.2015.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO FURLANETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO XAVIER VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS DE LIMA BRANCO - 

OAB:78.813/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de ação monitória ajuizada pela parte autora em face da parte 

requerida.

Devidamente intimada para prosseguimento do feito, a requerente 

permaneceu inerte conforme se vê às f. 30-31.

DECIDO.

Conforme se verifica nos autos a parte autora abandonou o feito, pois 

devidamente intimada para dar seguimento, permaneceu inerte conforme 

se vê às f. 30-31.

Com efeito, diante da inação da parte autora, não resta alternativa a este 

Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas e honorários em desfavor do autora.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64244 Nr: 2278-84.2013.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRO MARTINS & CIA LTDA-ME, AMERON 

RIBEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. Custas processuais pela parte 

autora, observando-se o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Com o transito em julgado, arquive-se o feito com as 

comunicações necessárias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 06 de agosto de 

2.018.Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96200 Nr: 187-45.2018.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUES FERNANDES BASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista o pleito de f. 30, bem como o decurso do prazo informado 

na mencionada peça, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 

cinco dias, informe se houve o reconhecimento da dívida pela parte 

requerida com consequente pagamento do débito.

Decorrido o prazo, certifique e tornem 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.: 82014 Nr: 1949-67.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO GONCALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Interposto o recurso de apelação, certifique se houve a apresentação das 

razões, se não, intime-se para apresentação, no prazo legal.

Em seguida, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de contrarrazões, 

certifique e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81174 Nr: 1458-60.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLAN PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIER VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICIANE CRISTINE SILVA 

HERMANN - OAB:20.435-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada por Arlan 

Pereira da Silva em face da empresa Oliver Vieira.

Às f. 72 a parte autora apresentou termo de acordo realizado entre as 

partes informando o fim do litígio.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Sem delongas, denoto que o termo de acordo de f. 72 não foi devidamente 

assinado pela parte requerida, bem como não há informações no termo 

acerca dos honorários advocatícios.

Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de cinco dias, 

apresente minuta de acordo, devidamente assinada, inclusive 

mencionando acerca das depesas judiciais e honorários advocatícios, sob 

pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 28923 Nr: 2336-63.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO 

DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/MT, NELSON 

FEITOSA JUNIOR - OAB:8656/MT

 Vistos em correição,

Tendo em vista que o comprovante de depósito de f. 254 não consta o 

valor da multa,b em como dos honorários advocatícios, INTIME-SE a parte 

executada para que, no prazo de quinze dias, realize o pagamento do 

valor restante de R$ 6.144,09 e/ou manifeste o que entender de direito, 

sob pena de bloqueio nas contas bancárias da parte executada por meio 

do Sistema BacenJud.

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.: 71065 Nr: 4042-71.2014.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista os documentos apresentados pela parte requerida (f. 

110-116) que informaram que os lançamentos referentes ao TI nº 

16432001600143201230 e aviso de cobrança nº 833820 (Código 1700 do 

CCF) já se encontram sob o status "estornados", INTIME-SE a parte autora 

manifestação em quinze dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27576 Nr: 1003-76.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCOAGRO MÁQUINAS E INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8.250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição,

Trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente 

ajuizada pela Empresa Incoagro Máquinas e Insumos Agrícolas Ltda. em 

face de Nilton José Ritzmann.

O feito tramita desde 28 de abril de 2.008 (f. 28), sem que tenha sido 

encontrado bens passíveis de penhora em nome da parte executada.

Intimado para dar andamento ao feito, a parte autora não foi encontrada (f. 

84).

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

O art. 274, parágrafo único do CPC que estabelece que não dispondo a lei 

de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria, de modo que se presumem válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço.

Outrossim, na forma do art. 485, III, do CPC, será extinto o processo, sem 

resolução do mérito, quando o autor não promover os atos e diligências 

que lhe competir, abandonando a causa por mais de trinta dias.

Nessa esteira, constitui dever da parte autora manter endereço atualizado 

nos autos do processo a fim de efetivar a intimação dos atos processuais.

Quanto mais, em que pese a parte autora tenha protocolado pedido via 

PEA, observo que tais pleitos são datados de 20 de abril de 2.018 e 21 de 

maio de 2.018, ou seja, prazo incontestavelmente intempestivo face as 

decisões proferidas.

Com tais considerações, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 274, parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do 

Código de Processo Civil.

Feitas as anotações e baixas devidas, proceda-se ao ARQUIVAMENTO 

destes autos.

Custas pela parte exequente.

P.R.I.

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.: 64597 Nr: 2623-50.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. M. P. MATIAS - MERCADO - ME, GEANE 

MONTEIRO PARENTE MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:PROC. FEDRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de ação de execução ajuizada pela parte autora em face da 

parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Às f. 11 a inicial foi recebida, oportunidade em que foi determinada a 

expedição de mandado de citação.

A parte autora, devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito (f. 

33), todavia, manteve-se inerte (f. 35).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme se verifica nos autos a parte autora abandonou o feito, pois 

devidamente intimada para dar seguimento, permaneceu inerte conforme 

se vê às f. 33 e f. 35.

Com efeito, diante da inação da parte autora, não resta alternativa a este 

Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas e honorários em desfavor do autora.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90949 Nr: 2388-44.2017.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMS, JPDCNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: [...] seja expedido, em favor do Requerente, ALVRÁ 

JUDICIAL para sacar os valores existentes nas contas bancária, junto ao 

BANCO SICREDI, em nome do "de cujus" LUIS DE JEJUS ROMEIRO 

SALGUEIRO, devidamente acrescido de todas as vantagens resultantes 

dos juro e coreção monetária, com o posterior encerramento da respectiva 

conta [...]

Despacho/Decisão: Autos nº 2388-44.2017.811.0050 (Código 

90949)Representante: Janaina Maria armentoRequerido: Justiça Pública de 

Campo Novo do ParecisVistos em correição.Expeça-se edital de intimação 

de terceiros interessados.Com a resposta, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de quinze dias, junte aos autos certidões negativas de 

débitos federais, estaduais e municipais.Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 4 de julho de 2018.Cláudia Anffe Nunes 

da CunhaJuíza 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, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 11 de julho de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91017 Nr: 2434-33.2017.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGBV, MJDCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDCNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: [...] Seja expedido, em favor dos Requerentes, ALVARÁ 

JUDICIAL para sacar os valores existentes nas contas bancárias e 

vinculada (FGTS), junto ao BANCO DO BRASIL e à CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, em nome do "de cujus" EDVALDO BARROS SOBRAL, 

devidamente acrescido de toas as vantagens resultantes dos juros e 

correção monetária, com o posterior encerramento da respectiva conta 

[...]

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Expeça-se edital de intimação de 
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terceiros interessados.Com a resposta, intime-se a parte autora para que, 

no prazo de quinze dias, junte aos autos certidões negativas de débitos 

federais, estaduais e municipais.Em seguida, intime-se o Ministério Público 

para manifestação no prazo de cinco dias.Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 11 de julho de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91696 Nr: 2811-04.2017.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR DA SILVA GERONIMO, VALDINEIA DA SILVA 

GERÔNIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: [...] Seja expedido, em favor dos Requerentes, ALVARÁ 

JUDICIAL para sacar os valores existentes nas contas bancárias e 

vinculada (FGTS), junto a COOPERATIVA SICREDI e à CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, em nome do "de cujus" ANTONIO GERONIMO, devidamente 

acrescido de todas as vantagens resultantes dos juros e correção 

monetária, com o posterior encerramento da respectiva conta [...]

Despacho/Decisão: Vistos em correição,Expeça-se edital de intimação de 

terceiros interessados.Com a resposta, intime-se a parte autora para que, 

no prazo de quinze dias, junte aos autos certidões negativas de débitos 

federais, estatuais e municipais.Em seguida, intime-se o Ministério Público 

para manifestação no prazo de cinco dias.Após, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 11 de julho de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90281 Nr: 1960-62.2017.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: [...] Seja expedido, em favor do Requerente, ALVARÁ 

JUDICIAL para sacar os valores existentes nas contas bancárias e 

vinculada (FGTS), junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em nome do "de 

cujus" LEOMAR SILVA SANTOS, devidamente acrescido de todas as 

vantagens resultantes dos juros e correção monetária, com o posterior 

encerramento da respectiva conta [...]

Despacho/Decisão: Código 90281Vistos em correição.Expeça-se edital de 

intimação de terceiros interessados.Em seguida, decorrido o prazo, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias, junte aos 

autos certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais, 

bem como manifeste o que entender de direito.Após, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis (MT), 28 de junho de 2.018.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza 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, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 11 de julho de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81232 Nr: 1489-80.2016.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR ZOCCHE DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: [...] Seja expedido, em favor dos Requerentes, ALVARÁ 

JUDICIAL para sacar os valores existentes nas contas bancárias e 

vinculada (FGTS), junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em nome do "de 

cujus" GABRIEL ZOCCHE PONTES, devidamente acrescido de todas as 

vantagens resultantes dos juros e correção monetária, com o posterior 

encerramento da respectiva conta [...]

Despacho/Decisão: Código 81232Vistos em correição.Expeça-se edital de 

intimação de terceiros interessados.Intime-se a parte autora para que 

proceda com a juntada das certidões negativas de tributos federais, 

estaduais e municipais.Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis (MT), 4 de julho de 2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza 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, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 11 de julho de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 15529 Nr: 2445-19.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRAS. MEIO AMB. E DOS RECURSOS NAT.

-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLI CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA CALZOLARI BORGES - 

OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO C. DIAS - 

OAB:3.549

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84081 Nr: 3211-52.2016.811.0050

 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: LDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90673 Nr: 2230-86.2017.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRSDS, CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDCNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: [...] Seja expedido, em favor do Requerente, ALVARÁ 

JUDICIAL para sacar os valores existentes nas contas bancárias e 

vinculada (FGTS), junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em nome do "de 

cujus" JOSEVALDO LOPES DA SILVA, devidamente acrescido de todas 

as vantagens resultantes dos juros e correção monetária, com o posterior 

encerramento da respectiva conta [...]

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Expeça-se edital de intimação de 

terceiros interessados.Com a resposta, intime-se a parte autora para que, 

no prazo de quinze dias, junte aos autos certidões negativas de débitos 

federais, estaduais e municipais.Em seguida, intime-se o Ministério Público 

para manifestação no prazo de cinco dias.Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 11 de julho de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000476-92.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGMAR DE SOUZA BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000476-92.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para suspensão pelo prazo requerido. 

Após, o transcurso do prazo o autor deverá dar prosseguimento ao feito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quinta-feira, 09 de Agosto de 2018. NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-89.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO TAVARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000515-89.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Quinta-feira, 09 de Agosto de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001342-63.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

S.NORTON DE OLIVEIRA & CIA LTDA (AUTOR)

NORTON OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - 

EPP (AUTOR)

SERGIO NORTON DE OLIVEIRA JUNIOR & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLETIVIDADE DE CREDORES (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001342-63.2018.8.11.0051 Recuperação Judicial Decisão. 

Vistos etc. S. Norton de Oliveira & Cia. Ltda., Norton Oliveira Indústria e 

Comércio de Fertilizantes Ltda. e Sérgio Norton de Oliveira Junior & Cia. 

Ltda., todas pessoas jurídicas devidamente qualificadas, ajuizaram a 

presente ação de recuperação judicial, visando à aplicação das medidas 

de soerguimento da empresa. No que se refere aos requisitos para o 

pedido de recuperação judicial, verifica-se o atendimento suficiente ao 

disposto no art. 51 da Lei 11.101/05. Realmente, com a inicial vieram a 

exposição das causas concretas da situação patrimonial das Devedoras e 

das razões da crise da empresa; as demonstrações contábeis; a relação 
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dos credores, embora sem a indicação dos registros contábeis; o rol dos 

empregados; a certidão de regularidade da Junta Comercial e os atos 

constitutivos; a relação dos bens particulares dos sócios; os extratos 

bancários das Devedoras; as certidões de protesto; e a lista das ações 

judiciais de que são partes. Para além disso, não se viu nenhuma das 

hipóteses impeditivas previstas no art. 48 da Lei 11.101/05, 

corroborando-se, assim, as declarações apresentadas pelos 

representantes das Devedoras. Tendo sido verificada a pertinência do 

deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, 

passa-se à análise do pedido acautelatório feito pelas Devedoras. No 

ponto, dúvida não há da pertinência da suspensão da publicidade de 

eventual protesto de crédito sujeito à presente recuperação judicial, bem 

como de eventuais anotações em órgãos de proteção de crédito. Embora 

a medida de cancelamento ou sustação do protesto não seja acolhida 

unanimemente pela doutrina e pela jurisprudência – aliás, há julgado da 4ª 

Turma do Superior Tribunal de Justiça contra o cancelamento –, é de ser 

admitida ao menos a suspensão da publicidade da anotação durante o 

stay period e, com mais razão, depois da homologação do plano. Do 

contrário, estar-se-ia a negar às Devedoras justamente a possibilidade de 

reestruturação de sua atividade, objetivo maior, aliás, do presente feito. 

Nesse sentido, a opinião da 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT, nos 

autos do Agravo Regimental 1004584-23.2017.811.0000, de relatoria do 

Exmo. Sr. Des. João Ferreira Filho: “A suspensão, durante o prazo de 

blindagem, dos efeitos dos protestos e das negativações feitas em 

desfavor da recuperanda visa assegurar a manutenção da empresa e 

superação da situação de crise econômico-financeira do devedor 

mediante obtenção de crédito, o que, em última instância, visa, também, 

assegurar os interesses dos credores, que também seriam prejudicados 

com a falência da empresa em recuperação judicial.” Entretanto, só contra 

os créditos sujeitos ao futuro plano de recuperação é que se deve impor a 

restrição da publicidade do protesto e das anotações. A consequência é 

que caberá às Devedoras, diante dos apontamentos futuros – talvez 

relacionados a créditos constituídos em momento posterior à presente 

recuperação judicial e, portanto, estranho a ela –, comprovar a sujeição do 

crédito correspondente à presente ação, para só então ser limitada sua 

publicidade. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o processamento da 

recuperação judicial de S. Norton de Oliveira & Cia. Ltda., Norton Oliveira 

Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda. e Sérgio Norton de Oliveira 

Junior & Cia. Ltda. NOMEIO, como Administradora Judicial, SOLIDEZ 

ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ 07.778.516/0001-00, 

representada por Luis Artur Zimmermann Antônio, com endereço na Rua 

João Pessoa, 1.300, Sala 1, Bairro Campo Real II, neste Município. 

ARBITRO, como remuneração da administração judicial, o valor de R$ 

168.000,00, parcelado em 24 prestações mensais de R$ 7.000,00, com 

vencimento até o dia dez de cada mês. INTIME-SE, pois, a Administradora 

Judicial, na pessoa de seu Representante, para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, firme o termo de compromisso, sob pena de 

substituição (art. 34 da LRF). Forte no disposto no art. 22, II, ‘a’, da LRF, a 

Administradora Judicial deverá, ainda, apresentar relatório acerca da atual 

situação das Devedoras no prazo de 10 (dez) dias úteis. Na forma do art. 

52, II, da LRF, DETERMINO a dispensa da apresentação de certidões 

negativas para que as Devedoras exerçam suas atividades, exceto para 

contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios. DETERMINO, por ordem do art. 52, III, da 

LRF, a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas em face das 

Devedoras, ainda que na qualidade de coobrigadas, cabendo-lhes a 

comunicação aos juízos competentes. Os autos das ações afetadas pela 

presente ordem de suspensão deverão permanecer no juízo onde se 

processam, cabendo às Devedoras a informação do sobrestamento aos 

juízos competentes (art. 52, § 3º, da LRF). Excetuam-se da aludida 

suspensão as ações referentes às hipóteses do art. 6º, §§ 1º, 2º e 7º, e 

do art. 49, §§ 3º e 4º, ambos da LRF. Mas, na forma do art. 49, § 3º, da 

LRF, fica proibida a venda ou a retirada do estabelecimento das 

Devedoras de quaisquer bens de capital que forem reconhecidos pelo 

Juízo da recuperação como essenciais à atividade empresarial. OFICIE-SE 

ao 2º Serviço Notarial e Registral desta Comarca, determinando a 

suspensão da publicidade dos protestos lançados em face das 

Devedores. Em relação a novos apontamentos, caberá às Devedoras 

comprovar a sujeição do crédito correspondente à presente ação de 

recuperação judicial. De igual forma, uma vez que não se comprovou a 

anotação perante órgãos de cadastro de inadimplentes, caberá às 

Devedoras comprovar a existência da anotação de crédito sujeito à 

recuperação judicial. Forte no art. 52, IV, da LRF, DETERMINO às 

Devedoras a apresentação das contas demonstrativas mensais de sua 

atividade, durante o período da recuperação judicial, sob pena de 

destituição de seus administradores. COMUNIQUEM-SE, pelo correio, as 

Fazendas Públicas da União, do Estado de Mato Grosso, bem como do 

Município de Campo Verde acerca do processamento do pedido de 

recuperação judicial. No expediente, SOLICITEM-SE informações acerca 

da existência de legislação específica a garantir o parcelamento de seus 

créditos a empresários em recuperação judicial. DETERMINO, ainda, a 

anotação da recuperação judicial nos registros de empresa, na forma do 

art. 69, parágrafo único, da LRF. EXPEÇA-SE o edital do art. 52, § 1º, da 

LRF, devidamente instruído do resumo do pedido das Devedoras e da 

presente decisão; da relação nominal dos credores, com valor atualizado 

do crédito e sua classificação; da advertência para a habilitação de 

créditos ou divergência no prazo de 15 (quinze) dias (art. 7º, § 1º, da 

LRF), e para oferecimento de objeção ao plano de recuperação judicial em 

30 (trinta) dias, contados da apresentação, pela Administradora Judicial, 

da relação dos credores ou da publicação do edital sobre o plano de 

recuperação, o que ocorrer por último. À custa das Devedoras, o edital 

deverá ser publicado no Diário Oficial dos Estados de Mato Grosso, bem 

como em jornal de circulação em Campo Verde (art. 191 da LRF). Nos 

termos do art. 191, parágrafo único, da LRF, as publicações deverão 

conter a epígrafe “em recuperação judicial”. As habilitações e 

divergências quanto aos créditos descritos pelas Devedoras deverão ser 

encaminhadas diretamente à Administradora Judicial. As Devedoras 

deverão apresentar o plano de recuperação judicial no prazo de 60 

(sessenta) dias (art. 53 da LRF). Apresentados o plano de recuperação 

judicial e a nova relação do art. 7º, § 2º, LRF, EXPEÇA-SE, desde logo, 

edital, para publicação na imprensa oficial, à custa das Devedoras, para a 

intimação dos credores, nos termos do art. 53, parágrafo único, da LRF, 

abrindo-lhes prazo de 30 (trinta) dias para objeções. DEFIRO, 

parcialmente, o pedido de gratuidade, a fim de permitir só o parcelamento 

das custas iniciais em 06 (seis) vezes mensais, a partir agosto. Embora a 

situação de crise esteja mesmo a merecer alguma consideração, fato é 

que a suspensão da exigibilidade dos créditos sujeitos à presente 

recuperação judicial permitirá o pagamento das custas processuais, 

especialmente na forma parcelada. Por fim, forte no art. 52, V, da LRF, 

ABRA-SE vista dos autos ao ilustre Representante do Ministério Público. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 8 de agosto de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001077-61.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ITALLO KAIRON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNIFICA CENTER MODAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 9 

de agosto de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE acerca da audiência de conciliação designada para 

04/10/2018, às 13:40 horas , a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Processo: 

1001077-61.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: PETIÇÃO 

(241); Espécie: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] Partes do processo: Parte Autora: 

ITALLO KAIRON LOPES DA SILVA Parte Ré: MAGNIFICA CENTER MODAS 

LTDA - ME OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. VANESSA SILVA TIAGO FUJII 

Analista Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL 

II CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001332-19.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GOMES DA SILVA FRERES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001332-19.2018.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. 

Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o 

deferimento do pedido liminar. Como se sabe, a inscrição em cadastro de 

inadimplentes tem a finalidade de proteger o próprio comércio, no sentido 

que fornece aos que dele participam um histórico de suas condutas 

comerciais negativas, além de alertar acerca de eventuais situações de 

insolvência. Tem, ainda, o objetivo velado de “coagir”, por vias 

transversas, o devedor a cumprir a obrigação. Sendo, portanto, medida 

com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do razoável e 

da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aqueles cidadãos 

idôneos que não mereçam ali figurar, seja porque jamais incorreram em 

mora, seja porque têm razões para discutir judicialmente o débito em 

atraso. Chega-se, assim, ao primeiro requisito necessário ao deferimento 

do pedido liminar, qual seja, a plausibilidade do direito invocado. No caso 

dos autos, certamente em razão do curto trâmite do feito, a alegação da 

Requerente, no sentido de que jamais teria celebrado contrato com a 

Requerida, não encontra reforço algum nos autos. Nada há a revelar, nem 

de forma indiciária, que o contrato denunciado não tenha mesmo sido 

firmado pela Requerente. Para além disso, nota-se impertinente a 

antecipação de tutela antes do contraditório quando decorrido prazo de 

quase dois anos desde a inscrição em cadastro de inadimplentes 

questionada. Reserva-se, por outro lado, a faculdade de revisar a 

presente decisão, caso as sucessivas contribuições de qualquer das 

Partes sirvam para demonstrar a inexistência de suporte contratual 

afirmada na inicial. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, 

INDEFIRO o pedido antecipatório feito pela Requerente. Embora os 

princípios constitucionais direcionadores de todo processo judicial assim já 

recomendassem, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 357, III, 

expressamente preferiu a fase do saneamento e da organização do 

processo como o momento adequado para eventual inversão do ônus da 

prova. POSTERGO para o saneador, portanto, a análise do pedido de 

alteração dos encargos probatórios, embasada, evidentemente, não só na 

legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual 

diploma processual (art. 373 do NCPC). Sem prejuízo, CITE-SE a Requerida 

e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador 

(art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de 

conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, 

sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça 

(art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim na 

hipótese de ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação 

(art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das 

alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, 

na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 9 de agosto de 2018. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 104009 Nr: 708-55.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UCdS, MdAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a inércia do Executado em comprovar o pagamento ou a 

impossibilidade de assim proceder, DECRETO a sua prisão civil por 2 (dois) 

meses.

EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão.

Em caso de pagamento integral, acrescido das parcelas vencidas durante 

o trâmite da Execução, RECOLHA-SE o mandado de prisão, ou EXPEÇA-SE 

o de soltura, conforme o caso.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 8 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134955 Nr: 8315-85.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Dicklhuber Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a certidão do Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135316 Nr: 8474-28.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.S Agronegócio Ltda-ME, Cloves Conceição 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à exceção de 

pré-executividade juntada aos autos pela parte executada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146797 Nr: 3339-98.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBP, HLRLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: George Roberto Buzeti - 

OAB:10.039/MT

 Nos termos da legislação vigente, considerando a petição retro, 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE EXECUTADA, acerca de 

sua habilitação, no Sistema Apolo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140119 Nr: 409-10.2018.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIC Comércio Atacadista de Algodão LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 
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Andrade Junior - OAB:22367/O

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a emenda aos embargos 

monitórios opostos pelo requerido, conforme determina o art. 702, § 5º, do 

novo Código de Processo Civil

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 114385 Nr: 4452-58.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIBUNAL DE ARBITRAGEM CONCILIAÇÃO E 

MEDIAÇÃO DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Verdes Campos Ltda, 

Ildefonso Batista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:219770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4452-58.2016.811.0051 - 114385

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido aduzido pela Exequente para determinar a penhora do 

imóvel descrito na matrícula 1.345 do SRI local.

Assim, INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que apresentem cópia atualizada da matrícula do imóvel, a fim de que 

a penhora se realize na forma do art. 845, § 1º, do NCPC, por meio de 

termo dos autos.

Em seguida, EXPEÇA-SE mandado de avaliação do imóvel, intimando-se as 

Partes para que se manifestem sobre a penhora e sobre o valor a ele 

atribuído no prazo de 15 (quinze) dias.

Não sendo possível a apresentação da matrícula, por divergência de 

informações ou por qualquer outra causa, INTIME-SE o Executado, 

pessoalmente, para que, em 15 (quinze) dias, especifique o bem, sob 

pena de prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, a ensejar multa 

de até 20% do valor da execução.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 8 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30087 Nr: 196-82.2010.811.0051

 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: Ilma Suave Ferreira

 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35605 Nr: 2145-10.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natulab laboratório S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Duomed Distribuidora de Medicamentos Ltda 

EPP, Armando Manoel Ferrari, Laurindo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elza Megumi Lida - OAB:/SP 

95.740, Luciana Chadalakian de Carvalho - OAB:133551/SP, Mario 

Eduardo Lourenço Matielo - OAB:72.905/SP

 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.: 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

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido de 

complementação de diligência formulado pelo Oficial de Justiça, devendo 

comprovar nos autos o pagamento, em caso de concordância com o 

pedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132453 Nr: 7151-85.2017.811.0051

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geromin Antonio Guolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Biral Vieira da Cunha 

Martins - OAB:OAB/SP 246.397, JULIANA MASCARENHAS DE ARAÚJO 

- OAB:392020, Marcelo Junqueira Inglez de Souza - OAB:OAB/SP 

182.514, Tatiana Tiberio Luz - OAB:OAB/SP 196.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido de 

complementação de diligência formulado pelo Oficial de Justiça, devendo 

comprovar nos autos o pagamento, em caso de concordância com o 

pedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112688 Nr: 3748-45.2016.811.0051

 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: Massey Ferguson Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Junior Cimadon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:24.956/SP, 

João Marcelo Guerra Saad - OAB:234.665/SP, WILLIAM BEHLING 

PEREIRA DA LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANESIO RIETH - OAB:25004/O

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido de 

complementação de diligência formulado pelo Oficial de Justiça, devendo 

comprovar nos autos o pagamento, em caso de concordância com o 

pedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 84901 Nr: 3771-59.2014.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Ristau Garbugio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Macil Garbugio - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA MARCELE GARBUGIO 
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FRANZOTTI - OAB:11982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3771-59.2014.811.0051 - 84901

Inventário

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista os esclarecimentos prestados acerca das dívidas do 

espólio, INTIMEM-SE os credores para que, na forma do art. 663 do NCPC, 

digam acerca da suficiência dos bens indicados e reservados pelo 

Inventariante para o pagamento da dívida.

Em seguida, INTIME-SE o Inventariante, na pessoa de sua ilustre 

Procuradora, para que especifique de que maneira se operará a partilha, 

indicando os bens e direitos que serão transferidos à Meeira e aos 

Herdeiros.

Após, CONCLUSOS, para análise da pertinência da avaliação dos bens do 

espólio (art. 663, parágrafo único, do NCPC) ou mesmo da homologação 

da partilha.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 8 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117234 Nr: 5958-69.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simpcam Nichino Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA DAYANE WERLE, Agrosseds Produtos 

Agropecuários Ltda, Marcelo Dicklhuber Furtado, Zoraide Itacaramby 

Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ercilio de Oliveira - 

OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido de 

complementação de diligência formulado pelo Oficial de Justiça, devendo 

comprovar nos autos o pagamento, em caso de concordância com o 

pedido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 99596 Nr: 3929-80.2015.811.0051

 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: Luciene Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Municipal Coração de Jesus, João 

Marcelo Magalhães Reis, Município de Campo Verde, Glaucia dos Santos 

Bortolon, Celso Vargas Reis, Associação Social Amigos da Solidariedade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO PANOSSO - 

OAB:6136, LUIZ FOLETTO - OAB:5282, MARCIANO OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:13308/O, Ricardo Alexandre Viana - OAB:17947/B

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA AUDIÊNCIA 

designada no Juízo Deprecado para o dia 22/08/2018, às 15h45min, 

conforme ofício juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111368 Nr: 3063-38.2016.811.0051

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Walter da Conceição, José Moacir da 

Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à exceção de 

pré-executividade juntada aos autos pela parte executada, bem como 

quanto à corerspondência devolvida informando a impossibilidade de 

citação do executado Maurício Walter da Conceição, em razão de 

mudança de endereço.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123375 Nr: 2612-76.2017.811.0051

 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: CMS, IMSdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2612-76.2017.811.0051 - 123375

Investigação de Paternidade

Sentença.

Vistos etc.

Izadory Moreira Soares de Lara, representada por Cristiany Moreira 

Soares, ajuizou a presente ação de investigação de paternidade em face 

de Antônio Bezerra Cardoso, visando ao reconhecimento do vínculo.

Durante o trâmite do feito, as Partes celebraram acordo, embora 

condicionado ao resultado positivo de exame de DNA.

O laudo correspondente confirmou a existência do vínculo biológico 

alegado pela Requerente.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Uma vez que a vontade das Partes atende aos interesses da Menor, 

HOMOLOGO o acordo entabulado nos autos, na forma do art. 487, III, ‘b’, 

do Novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE o necessário à correção do assento de nascimento da menor, 

nele incluindo-se o nome do Requerido e de seus próprios pais, nos 

campos correspondentes. A emenda deverá ainda considerar o nome 

agora atribuído à Requerente, qual seja, Izadory Moreira Soares Cardoso. 

Com o expediente, encaminhe-se cópia do documento pessoal do 

Requerido (p. 29).

SOLICITE-SE, do Servido de Registro correspondente, a certidão de 

nascimento atualizada da Requerente.

Sem custas e sem honorários, dada a gratuidade.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 7 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111841 Nr: 3278-14.2016.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO BRESCOVICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Di Loreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que fora depositado o 

valor referente à complementação de diligência, não sendo requerida outra 

providência, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no prazo 

de 15 dias, manifestar-se, sob pena de devolução da missiva à Comarca 

de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100426 Nr: 4154-03.2015.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Transporte de Cargas do Estado de 

Santa Catarina
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.O. Transportes Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sheila Ugolini - OAB:16.411/SC

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16086 Nr: 1988-13.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRdS, MHRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Maria Balçante Costa - 

OAB:8030B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO a advogada Cristina Maria Balçante Costa, 

inscrita na OAB/SP sob o nº. 123.939/SP, para proceder à devolução 

destes autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 101736 Nr: 43-39.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCdS, LSS, RSS, RSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145336 Nr: 2805-57.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMdS, MdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERENTE , no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, devendo assim requerer o que entender de 

direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122319 Nr: 2187-49.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silcer Industria e Comercio de Produtos Cerâmicos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Gaspar - Espólio, Manoel Roberto 

Gaspar, Antonia Marli Baldo Gaspar, Maria Emilia Gaspar Botelho Funari, 

José Adelino Gaspar, Deolinda Guelfe Gaspar, Maria Cilene Macri Gaspar, 

Maria Aparecida Gaspar Fernandes, Paulo Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRON COELHO VILELA - 

OAB:3735, NUBIA CARLA LUIZ MENDES - OAB:14335/B, Willian 

Mendes da Rocha - OAB:OAB/MS 12729

 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.: 73297 Nr: 2285-10.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Jakson Roberto Paschoal - OAB:10.811-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE EXEQUENTE , no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a 

devolução de AR, da fls.60. Devendo apresentar novo endereço do 

EXECUTADO, requerer o que entender de direito para o prosseguimento 

do feito.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001334-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX OAB - MT0006131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINK PUBLICACOES EIRELI (RÉU)

LAERCIO AUGUSTO DE ANDRADE (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001334-86.2018.8.11.0051 Anulatória Decisão. Vistos etc. Do 

que se infere da inicial, a Requerida Link Publicações teria induzido 

preposto da Requerente a celebrar contrato de prestação de serviços, 

supostamente para entrega de listas telefônicas, ou para divulgação da 

marca da Cooperativa em página da internet. Segundo a Requerente, a 

ação da Requerida, em tudo a configurar o vício de dolo (art. 145 do NCC), 

teria sido no sentido de solicitar, via telefone, a atualização de seus dados 

de qualificação. Teria cabido a preposto da Requerente, então, preencher 

os elementos de identificação da pessoa jurídica em instrumento próprio, 

para depois encaminhá-lo à Requerida. Embora constasse o pagamento de 

valor no aludido instrumento – R$ 496,00 –, a Requerida teria justificado 

tratar-se de mero erro, reafirmando que a atualização cadastral seria 

gratuita. Assinado o formulário, a Requerente teria recebido ligação 

telefônica do cartório de protesto, por meio da qual teria sido informado o 

apontamento daquela obrigação contratual a protesto. Para evitar a 

anotação, a Requerente teria feito pagamento de R$ 1.785,00, mediante 

transferência à conta corrente do Requerido Laércio Augusto de Andrade. 

Apesar da aparente quitação das obrigações, a Requerente teria sido 

novamente contatada pela Requerida, para a quitação da multa por 

resolução unilateral do contrato, no valor de R$ 4.500,00. Do contato, teria 

participado, de novo, funcionário do Cartório de Protestos de São Paulo. 

Procedeu-se, então, ao pagamento de R$ 4.500,00, mediante 

transferência ao Requerido Laércio. Um terceiro contato serviu para a 

cobrança das custas processuais, no valor de R$ 6.224,94, a ser pago 

até o dia 01 de agosto de 2018, sob pena de inscrição em dívida ativa, 

como se de natureza tributária pudesse ser a obrigação. Uma vez mais, 

procedeu-se ao pagamento, também por transferência ao Requerido 

Laércio. Por fim, o quarto contato da Requerida teria sido para a cobrança 

de R$ 12.000,00, a serem pagos até o dia 03 de agosto, sob pena de 

apreensão de bens e de intervenção do Ministério Público. Ao final, a 

Requerente pediu o deferimento de medida cautelar, a determinar o 

bloqueio dos valores pagos até o julgamento do mérito da presente ação 

anulatória. Passa-se, então, à análise do pedido de urgência. No ponto, 

observa-se, na descrição da atividade econômica da Requerida Link 

Publicações, a prestação de serviços de teleatendimento e de cobranças 

e de informações cadastrais. Tal descrição se mostra compatível ao 

“contrato” firmado pelas Partes. Por meio dele, teriam sido contratados da 

Requerida os serviços de disponibilização da marca e do objeto social da 

Requerente no sítio eletrônico www.linkpublicacoes.com.br., ao custo de 

R$ 496,00 por mês. Tais serviços seriam renovados se não houvesse 

manifestação expressa em sentido contrário. A fim de bem conhecer os 

serviços prestados pela Requerida, acessou-se o si te 

www.linkpublicacoes.com.br. Viu-se, no endereço, página simplificada, 
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de questionável qualidade, a servir apenas como índice de várias marcas 

e empresas. A serventia desse serviço, no atual estágio de 

desenvolvimento das mídias sociais e das ferramentas de pesquisa, é de 

duvidosa eficácia. É fato que a divulgação feita pela Requerida em nada 

acrescenta a tudo o que se pode localizar, gratuitamente, por aplicativos 

de pesquisa e pelo site da própria Requerente. Já à partida, então, 

reconhece-se imensa desproporção entre o serviço de divulgação 

prestado pela Requerida Link Publicações e a contraprestação exigida dos 

anunciantes, de R$ 496,00 mensais. Fossem só essas as circunstâncias, 

talvez não existissem motivos suficientes para reconhecer a probabilidade 

do vício de dolo, ensejador, como se sabe, da anulação do negócio jurídico 

afetado. Entretanto, o contexto em que se deu tal negócio jurídico parece 

demonstrar a adoção de expediente para ludibriar preposto da Requerente 

a celebrar contrato para prestação dos inócuos serviços de divulgação. 

Realmente, a aparente encenação feita pela Requerida, tal como descrita 

na inicial, encontra corroboração bastante nas publicações do 

ReclameAQUI. Por meio delas, verificou-se a existência de várias outras 

denúncias feitas por outros usuários, a descrever justamente o 

expediente mencionado na inicial, qual seja, o de solicitar o preenchimento 

de mero “formulário” de atualização cadastral, que, depois de convertido 

em contrato, ensejaria cobranças indevidas. Tal narrativa, feita ao aludido 

site de reclamações, teve sua cópia apresentada na inicial, e o teor da 

manifestação pôde ser comprovado por meio do site correspondente, 

acessível em forumcv.info/1001334. E não é só. Os vários pagamentos 

feitos à Requerida, ao menos a uma primeira vista, não parecem ser 

corroborados pelo contrato apresentado nos autos. Por meio dele, como 

se relatou, caberia a cobrança, pelos serviços de divulgação prestados, 

de apenas R$ 496,00 mensais. Entretanto, a Requerente, para a quitação 

integral do contrato no período de doze meses, efetuou o pagamento à 

vista de R$ 1.785,00, em 26 de julho de 2018. Depois, supostamente pela 

resolução antecipada do contrato, a Requerente teria pago R$ 4.500,00, já 

em 30 de julho de 2018. As custas processuais, sabe-se lá de que 

processo, exigiram da Requerente R$ 6.224,94. Nota-se, dos pagamentos, 

evidente excesso, a corroborar, uma vez mais, a alegação de dolo feita na 

inicial. É que, se a Requerente efetuou o pagamento adiantado das doze 

prestações, no valor de R$ 1.785,00, não haveria de incidir no pagamento 

de multa por resolução antecipada. A toda a evidência, não houve 

resolução unilateral alguma; o que houve, bem ao contrário, seria o 

cumprimento integral e antecipado das obrigações. Além disso, R$ 

6.224,94 de custas processuais não poderiam existir. O contrato, 

celebrado em 29 de junho de 2018, já quitado em 26 de julho do mesmo 

ano, certamente não ensejou o ajuizamento de ação para justificar a 

cobrança de custas processuais. Por isso é que se tem, ao menos no 

presente momento processual, demonstração suficiente da probabilidade 

do direito da Requerente. A qualidade dos serviços oferecidos, o histórico 

de reclamações de outros usuários em site especializado e as abusivas 

obrigações exigidas da Requerente servem para revelar, ao menos 

sumariamente, a considerável probabilidade da ocorrência do vício de 

dolo, a negar validade ao negócio jurídico descrito nos autos. De igual 

forma, em sendo posteriormente confirmada a impressão que se tem do 

expediente dos Requeridos, dúvida não há de que toda essa encenação 

haveria de ser seguida da imediata transferência do valor depositado a 

outras contas, ou mesmo do saque imediato, tudo para evitar a 

recuperação do dinheiro. Por isso é que o contexto narrado na inicial, e 

corroborado pelo histórico das atividades da Requerida, revela também 

situação de perigo, pois que se admite a presunção no sentido de que a 

Parte atuaria para evitar o ressarcimento ou a compensação devida. Com 

essas duas circunstâncias, probabilidade do direito e risco de lesão, 

justifica-se o deferimento da medida acautelatória de bloqueio solicitada 

pela Requerente. A regra, como se sabe, é a do art. 300 do NCPC: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de 

urgência aduzido pela Requerente para determinar o bloqueio cautelar de 

R$ 12.509,94 das contas dos Requeridos Link Publicações e Laércio 

Augusto de Andrade. O valor apreendido será transferido à Conta de 

Depósitos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, recebendo 

remuneração até que se verifique o pedido anulatório feito pela 

Requerente e, consequentemente, a pertinência da restituição pleiteada 

nestes autos. Sem prejuízo, CITEM-SE os Requeridos e INTIME-SE a 

Requerente – esta só na pessoa de sua ilustre Procuradora (art. 334, § 

3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de 

ausência, os Requeridos poderão oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 7 de agosto 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000776-17.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARTINS DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO)

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B (ADVOGADO)

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01 - Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

Campo Verde-Mt 78840-000 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente, IMPULSIONO o presente feito para 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA acerca da PERÍCIA MÉDICA designada 

para o dia 25/10/2018 às 08h20min, que realizar-se-á no salão do Tribunal 

do Júri do Fórum desta Comarca, situado na Praça dos Três Poderes, nº 

01, no Bairro Campo Real II, com a Perita nomeada Dra. Soraya Kaffashi 

Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente quesito e indique assistentes técnicos, caso 

ainda não o tenha feito, devendo a parte Requerente apresentar-se para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames 

médicos e documentos pessoais. Campo Verde-MT, 9 de agosto de 2018. 

assinado digitalmente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000551-94.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ANTONIO BELOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO)

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO)

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01 - Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

Campo Verde-Mt 78840-000 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente, IMPULSIONO o presente feito para 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA acerca da PERÍCIA MÉDICA designada 

para o dia 25/10/2018 às 08h25min, que realizar-se-á no salão do Tribunal 

do Júri do Fórum desta Comarca, situado na Praça dos Três Poderes, nº 

01, no Bairro Campo Real II, com a Perita nomeada Dra. Soraya Kaffashi 

Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente quesito e indique assistentes técnicos, caso 

ainda não o tenha feito, devendo a parte Requerente apresentar-se para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames 

médicos e documentos pessoais. Campo Verde-MT, 9 de agosto de 2018. 

assinado digitalmente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000773-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B (ADVOGADO)

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO)

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01 - Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

Campo Verde-Mt 78840-000 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente, IMPULSIONO o presente feito para 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA acerca da PERÍCIA MÉDICA designada 

para o dia 25/10/2018 às 08h30min, que realizar-se-á no salão do Tribunal 

do Júri do Fórum desta Comarca, situado na Praça dos Três Poderes, nº 

01, no Bairro Campo Real II, com a Perita nomeada Dra. Soraya Kaffashi 

Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente quesitos e indique assistentes técnicos, caso 

ainda não o tenha feito, devendo a parte Requerente apresentar-se para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames 

médicos e documentos pessoais. Campo Verde-MT, 9 de agosto de 2018. 

assinado digitalmente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000914-81.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DIAS DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01 - Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

Campo Verde-Mt 78840-000 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente, IMPULSIONO o presente feito para 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA acerca da PERÍCIA MÉDICA designada 

para o dia 25/10/2018 às 08h35min, que realizar-se-á no salão do Tribunal 

do Júri do Fórum desta Comarca, situado na Praça dos Três Poderes, nº 

01, no Bairro Campo Real II, com a Perita nomeada Dra. Soraya Kaffashi 

Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente quesitos e indique assistente(s) técnico(s), caso 

ainda não o tenha feito, devendo a parte Requerente apresentar-se para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames 

médicos e documentos pessoais. Campo Verde-MT, 9 de agosto de 2018. 

assinado digitalmente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000791-83.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GOMES MOREIRA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO)

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO)

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01 - Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

Campo Verde-Mt 78840-000 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente, IMPULSIONO o presente feito para 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA acerca da PERÍCIA MÉDICA designada 

para o dia 25/10/2018 às 08h40min, que realizar-se-á no salão do Tribunal 

do Júri do Fórum desta Comarca, situado na Praça dos Três Poderes, nº 

01, no Bairro Campo Real II, com a Perita nomeada Dra. Soraya Kaffashi 

Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente quesitos e indique assistente(s) técnico(s), caso 

ainda não o tenha feito, devendo a parte Requerente apresentar-se para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames 

médicos e documentos pessoais. Campo Verde-MT, 9 de agosto de 2018. 

assinado digitalmente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112672 Nr: 3733-76.2016.811.0051

 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 Pan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ALBERTO RIBEIRO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/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, 

referente a uma diligência na zona rural (FAZENDA DIAMANTE), devendo 

ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de busca 

e apreensão e citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74248 Nr: 3235-19.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rogério Sampaio Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT

 INTIMO a parte executada, na pessoa de sua advogada, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples petição, comprove eventual 

impenhorabilidade ou existência de excessiva indisponibilidade de ativos 

financeiros (art. 854, §2º, NCPC) . Extrato do Bacenjud juntado à fl. 114.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71338 Nr: 332-11.2012.811.0051

 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: Ivo Fabriz, Evandro Fabriz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benjamim Zandonadi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072, 

George Roberto Buzeti - OAB:10.039/MT, Kahlil Emmanuel Alves 

Fernandes - OAB:12536/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Luciano Bauermeister 

- OAB:7328/B

 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.: 78950 Nr: 3777-03.2013.811.0051

 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: BARBIERI & LUFT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099

 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010236-11.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JUNIOR LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Autos n° 8010236-11.2015.811.0051 Título Extrajudicial Decisão. Vistos 

etc. DEFIRO o pedido aduzido pela parte Exequente no ID 9359628, para 

solicitar informações, ao departamento de trânsito, por meio do Sistema 

Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente cadastrados em 

nome da parte Executada. Em sendo o caso, DETERMINO, desde logo, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, a parte Exequente como Depositária. Assim, sendo 

positiva a restrição, conforme anexo, à parte Exequente deve 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. Restando a diligência infrutífera, INTIME-SE 

a parte Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 48 

horas, sob pena de arquivamento dos autos. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 17 de julho 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010290-74.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MACHADO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010290-74.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Em razão da 

medida liminar deferida pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, 

nos autos do Mandado de Segurança nº 1000367-48.2018.8.11.9005, 

suspendo a liberação do alvará eletrônico expedido nestes autos. 

Outrossim, as informações foram enviadas nesta data, via malote digital. 

No mais, aguarde-se a decisão final do Mandado de Segurança impetrado. 

Após, à conclusão. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 07 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010574-19.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA OAB - MT0017857A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BRISA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010574-19.2014.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. 

Intimada (ID 13778262), a Executada deixou de apresentar embargos (ID 

14148050). Assim, acolho o pedido de leilão do bem penhorado nos autos. 

Desta forma, INTIME-SE a Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar cálculo atualizado do débito em execução, inclusive, com a 

inclusão das despesas oriundas do depósito do veículo, bem como 

informar a localização do bem. Em seguida, com a vinda aos autos da 

resposta da Exequente, considerando que o bem penhorado encontra-se 

em outra Comarca, expeça-se a competente Carta Precatória para que 

DESIGNEM-SE as datas para as praças do bem, conforme disposto no art. 

52, VII, da Lei 9.099/95, de forma que a Exequente poderá intermediar a 

alienação do bem penhorado. Cumpra-se. -se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 07 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010574-19.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA OAB - MT0017857A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BRISA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Autos n° 8010574-19.2014.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. 

Intimada (ID 13778262), a Executada deixou de apresentar embargos (ID 

14148050). Assim, acolho o pedido de leilão do bem penhorado nos autos. 

Desta forma, INTIME-SE a Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar cálculo atualizado do débito em execução, inclusive, com a 

inclusão das despesas oriundas do depósito do veículo, bem como 

informar a localização do bem. Em seguida, com a vinda aos autos da 

resposta da Exequente, considerando que o bem penhorado encontra-se 

em outra Comarca, expeça-se a competente Carta Precatória para que 

DESIGNEM-SE as datas para as praças do bem, conforme disposto no art. 

52, VII, da Lei 9.099/95, de forma que a Exequente poderá intermediar a 

alienação do bem penhorado. Cumpra-se. -se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 07 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000013-84.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos etc. Compulsando os autos, ressai que há valores bloqueados em 

favor do Exequente (ID.11072088), sendo que estava somente pendente o 

cálculo a ser feito pelo Departamento Auxiliar da Presidente para sua 

liberação, o qual foi acostado na p. 14279981. Por equívoco, fora 

determinada a expedição de RPV, o que se torna desnecessário, pois, já 

havia despacho em sentido contrário, onde se determinava que com o 

retorno do cálculo, deveria o valor ser liberado em favor do Exequente, 

conforme se verifica no ID.11880897 Assim, sem maiores delongas, 

determino que seja expedido Alvará em favor do Exequente, conforme 

cálculo de ID. No tocante ao RPV expedido, determino o seu cancelamento. 

Tudo cumprido, arquive-se o feito. Campo Verde, 09 de agosto de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011328-24.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO FURTADO VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT0021013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011328-24.2015.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme se vê 

do comprovante acostado aos autos (ID 12711432). O Exequente, por sua 

vez, pediu pelo levantamento da quantia depositada, o que presume a 

anuência com o pagamento. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 
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Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos, em favor da 

parte Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

12900564. Considerando que não foi fixado o valor dos honorários 

advocatícios, FIXO-OS em 01 URH, devendo ser expedida a respectiva 

certidão em favor da Advogada Mariana Caetano Bernardi. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 03 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

Comarca de Canarana

Portaria

PORTARIA Nº 035/2018

O Doutor Darwin de Souza Pontes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 R E S O L V E :

 LOTAR a servidora ISADORA MARIA DE BRITO, Técnica Judiciária, 

portadora da Cédula de Identidade RG nº 1031416- SESDC/RO, inscrita no 

CPF sob nº 995.438.852-49, na SECRETARIA DA PRIMEIRA VARA 

JUDICIAL da Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça.

 Canarana – MT, 07 de agosto de 2018.

 DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 20171 Nr: 932-06.2009.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Alberto Leopoldo Rutzen, Inge Rutzen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65.216/PR, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:8.123/PR, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14258-A

 Vistos.

Deferida o início da liquidação da sentença (fls. 421), a modalidade cabível 

é por arbitramento pela natureza da causa.

Intime-se o devedor para se manifeste sobre os cálculos apresentados, 

pena de serem homoogados pelo juízo em 15 (quinze) dias, em caso de 

inércia.

Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000210-37.2018.8.11.0029

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:

VOLMIR LASTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000210-37.2018.8.11.0029. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: VOLMIR LASTA Vistos, etc.... Recebo a 

inicial eis que presentes os requisitos legais, constato a idoneidade da 

prova documental apresentada pela parte autora. Cite-se o réu para 

comparecer em audiência de conciliação a ser designada conforme pauta 

do conciliador habilitado, observando o prazo do Art. 334 do NCPC. Conste 

no mandado de citação as observações dos §5° e 8° e 9° e 10° do artigo 

supra. Caso frustrada a conciliação expeça-se mandado de pagamento, 

de entrega de coisa ou para a execução de obrigação de fazer ou de não 

fazer, nos termos do Art. 701 do CPC, intime-se o requerido para que no 

prazo de 15 dias cumpra a ordem de pagamento de honorários no valor de 

5% sobre o percentual da causa. Ressalto que na hipótese de 

adimplemento no prazo entabulado o requerido ficará isento de custas 

processuais. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 12 de julho de 2018. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000268-40.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL DAGNESE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA CUNHA MARINHO OAB - MT0012501S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIZZO & SCHELSKI LTDA. - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000268-40.2018.8.11.0029. AUTOR: 

MIGUEL DAGNESE RÉU: RIZZO & SCHELSKI LTDA. - EPP Vistos, etc.... 

Recebo a inicial eis que presentes os requisitos legais. Cite-se o réu para 

comparecer em sessão de conciliação no CEJUSC, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados. Conste no 

mandado de citação as observações dos §5° e 8° e 9° e 10° do Art. 334 

do CPC. Conste também que o prazo para apresentação da contestação 

se iniciará a depender das situações do Art. 335 do NCPC. No mais, 

INDEFIRO A LIMINAR de bloqueio antecipado de valores, pois a alegação 

genérica de que “existe risco de perecimento das garantias financeiras do 

réu” não é suficiente para o deferimento de medida extrema, em especial 

porque a alegação está dissociada de provas. Às providências. 

Cumpra-se. Canarana, 31 de julho de 2018. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000268-40.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL DAGNESE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA CUNHA MARINHO OAB - MT0012501S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIZZO & SCHELSKI LTDA. - EPP (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a(s) parte(s) Requerente na pessoa de seu Procurador Dr Marcelo 

da Cunha Marinho, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento. 

Canarana/MT, 09 de agosto de 2018 - Soani Solange Wesolowski- 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000174-92.2018.8.11.0029

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:

SAMUEL RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000174-92.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

SAMUEL RODRIGUES Vistos e etc... Defiro o pedido de suspensão tal 

como postulado. Remeta-se o processo para o arquivo provisório, 

devendo lá permanecer até que o autor de andamento no feito ou até que 

se implemente a prescrição do débito. Às providências. Canarana, 27 de 

julho de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz(a) de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64833 Nr: 18-24.2018.811.0029

 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): VICTOR EMANUEL ALMEIDA SILVA, LEANDRO 

AUGUSTO MARINHEIRO DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE SILVA DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACKSON DOUGLAS 

BOABAID DE SOUZA - OAB:20201/O, Rodrigo Luiz Ferreira - 

OAB:20.452/0, Taís Boeira do Nascimento Silva - OAB:21485/O MT

 9. Diante da fundamentação supra, verifica-se que os elementos 

constantes nos autos revelam a necessidade da manutenção cautelar do 

requerente Pedro Henrique Silva de Jesus, visto que estão presentes as 

hipóteses autorizadoras/mantenedoras da prisão preventiva previstas nos 

artigos 312 e 313, do CPP.10. Dessarte, ante a gravidade do delito narrado 

nos autos e a necessidade da segregação cautelar da requerente, em 

conformidade com o parecer ministerial, não havendo qualquer 

modificação fática no caso desde a data da decisão que decretou a prisão 

preventiva até hoje, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva 

às fls. 158/160, pelo que mantenho a ordem de custódia tal como foi 

lançada, como, aliás, foi sobejadamente fundamentado na decisão que 

decretou a segregação cautelar já mencionada, sendo insuficiente sua 

substituição por medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão.Ciência ao 

Ministério Público.Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000514-51.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DIONISIO MOURA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Intimação para audiência Nos termos da legislação 

vigente, bem como em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, 

intimo a parte autora para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO, 

designada para o dia 20/9/2018, às 16:30 horas, a ser realizada no 

CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no fórum 

local, ficando ciente que o comparecimento é obrigatório, e a ausência 

injustificada à audiência de conciliação será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, 

CPC/2015). Chapada dos Guimarães, 9 de agosto de 2018 Eliane Rosa 

Campos Rodrigues Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000402-82.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Intimação para audiência Nos termos da legislação 

vigente, bem como em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, 

intimo a parte autora para comparecer à audiência de conciliação, 

designada para o dia 20/09/2018, às 17:00 horas, a ser realizada no 

CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no Fórum 

local, ficando ciente que o comparecimento é obrigatório e a ausência 

injustificada à audiência de conciliação será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, 

CPC/2015). Chapada dos Guimarães, 9 de agosto de 2018 Eliane Rosa 

Campos Rodrigues Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99256 Nr: 5421-23.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CIC, ACIC, GIIC, AFIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Silva Queiroz - 

OAB:21165/O, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:17695/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte autora para 

manifestação acerca do parecer do Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84590 Nr: 3164-59.2016.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Dalbuquerque Chaves de Miranda, Francisco 

de Paula Rabello de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY OLIVEIRA LIMA, ROSANE MACHADO 

DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4960

 Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração por serem 

tempestivos, para, no mérito, dar-lhes provimento, de maneira a retificar o 

despacho inicial para determinar a intimação da parte executada, 

conforme art. 513, § 2°, I, do CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor indicado na inicial. Advertindo-a que não realizado o 

pagamento voluntário serão acrescidos multa e honorários advocatícios, 

ambos em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Ademais, de 

ofício, chamo o feito à ordem, o que faço para deixar de receber o pedido 

de cumprimento provisório de sentença, com relação à imissão na posse, 

a qual está condicionada à ocorrência do trânsito em julgado. Deixo de 

receber os embargos de terceiros opostos pelo Município de Chapada dos 

Guimarães, já que, nos termos da fundamentação anterior, não se verifica, 

neste momento, interesse processual para tanto. Por fim, observe-se a 

prioridade de tramitação do feito, anotando-se o necessário no sistema 

Apolo neste sentido, já que a parte autora se enquadra na hipótese no art. 

1.048, I, do CPC.Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72517 Nr: 1308-94.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Maria Pereira Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 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 intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 26/10/2018, às 

11:30 horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72509 Nr: 1299-35.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 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 intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 26/10/2018, às 

11:10 horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100785 Nr: 6149-64.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da data da perícia médica, designada para o dia 26/10/2018, às 

10:50 horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83793 Nr: 2792-13.2016.811.0024

 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 Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da data da perícia médica, designada para o dia 26/10/2018, às 

10:30 horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84869 Nr: 3267-66.2016.811.0024

 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: Nirandi Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da data da perícia médica, designada para o dia 26/10/2018, às 

10:10 horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81853 Nr: 1843-86.2016.811.0024

 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 DIVINA ALVES DA SILVA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15156/O, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da data da perícia médica, designada para o dia 26/10/2018, às 

9:50 horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81343 Nr: 1611-74.2016.811.0024

 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: Dalva Nazário de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da data da perícia médica, designada para o dia 26/10/2018, às 

9:30 horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74113 Nr: 1970-58.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Lemes da Silva, Andressa Lemes da Silva 

Straich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da data da perícia médica, designada para o dia 26/10/2018, às 

9:10 horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83187 Nr: 2492-51.2016.811.0024

 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: Carmelita Pires Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da data da perícia médica, designada para o dia 26/10/2018, às 

8:50 horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 89288 Nr: 853-61.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edesonina Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 
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provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 26/10/2018, a 

partir das 8:30 horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 108753 Nr: 3476-64.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson Mendes do Nascimento, Tarcisio de 

Souza Gonçalves, Roger Pinheiro da Dilva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Jose Noga - 

OAB:OAB/MT 3.830

 Vistos, etc.

Considerando o conflito de pauta com o Tribunal de Júri na data de 25 de 

outubro de 2018, redesigno o presente ato para o dia 24 de outubro de 

2018, às 14h00min.

 Intimem-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104579 Nr: 1711-58.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinicius da Silva Eloy da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Chapada dos Guimarães - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o conflito de pauta com o Tribunal de Júri na data de 25 de 

outubro de 2018, redesigno o presente ato para o dia 24 de outubro de 

2018, às 13h30min.

 Intimem-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76604 Nr: 3131-06.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurinho Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado especial, ao autor Maurinho Barbosa da Silva, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no artigo 

143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo, em 20.10.2014 (documento anexo à inicial). Por 

conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo 

benefício deverão ser acrescidos de correção monetária e juros, 

calculados na forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos do 

Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 

134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do 

Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até 

a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de 

condená-lo nas custas processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 

8.620/93. Considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário 

(art. 100, §1° da CF/88), independentemente do trânsito em julgado desta 

sentença, intime-se a autarquia demandada para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, proceda à implantação do benefício em favor da parte autora. 

Para tanto, deverá ser expedida intimação específica dirigida a APS-ADJ 

de Cuiabá (Avenida Getúlio Vargas, n° 553, esquina Batista das Neves, 

Centro Norte, Cuiabá-MT, CEP 78.005-905), devendo a secretaria deste 

juízo proceder conforme disposto no item 2.6.5 da CNGC.Para fins do art. 

1288 da CNGC Judicial, segue tópico síntese da sentença:I- Nome do 

beneficiário: Marinho Barbosa da SilvaII- Benefício concedido: 

aposentadoria por idade a segurado especial (trabalhador rural)III- Renda 

mensal do benefício: um salário mínimoIV- Data de início do benefício (DIB): 

a partir do requerimento administrativo em 20.10.2014 (documento anexo à 

inicial).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81189 Nr: 1567-55.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marino Paulo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurado especial, ao autor Marino Paulo Ribeiro, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base no artigo 

143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 8.4.2015 (anexo à inicial). Por conseguinte, julgo extinto 

com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos 

de correção monetária e juros, calculados na forma e indexadores 

previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), 

aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 

02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal.Condeno o INSS em 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), 

bem como deixo de condená-lo nas custas processuais com base no 

artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Considerando a natureza alimentar do 

benefício previdenciário (art. 100, §1° da CF/88), independentemente do 

trânsito em julgado desta sentença, intime-se a autarquia demandada para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à implantação do benefício em 

favor da parte autora. Para tanto, deverá ser expedida intimação 

específica dirigida a APS-ADJ de Cuiabá (Avenida Getúlio Vargas, n° 553, 

esquina Batista das Neves, Centro Norte, Cuiabá-MT, CEP 78.005-905), 

devendo a secretaria deste juízo proceder conforme disposto no item 

2.6.5 da CNGC.Para fins do art. 1288 da CNGC Judicial, segue tópico 

síntese da sentença:I- Nome do beneficiário: Marino Paulo RibeiroII- 

Benefício concedido: aposentadoria por idade a segurado especial 

(trabalhador rural)III- Renda mensal do benefício: um salário mínimoIV- Data 

de início do benefício (DIB): a partir do requerimento administrativo em 

8.4.2015 (anexo à inicial)Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73992 Nr: 1909-03.2015.811.0024

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso, 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO - 

OAB:18498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação cautelar inominada ajuizada por FERNANDO LUIZ DE 

ALMEIDA EIRELI – ME em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, pelos 

motivos declinados na inicial, visando autorização judicial para 

funcionamento de empreendimento turístico.

 O pedido liminar foi indeferido em 25.7.2015.

Posteriormente, o autor foi intimado para que comprovasse as diligências 

necessárias para a citação, tendo restado silente, conquanto tenha sido 

intimado pessoalmente para tanto, conforme certidão de fl. 97.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 335 de 635



Após, vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

 Decido.

 Verifica-se, da análise dos autos (fls. 81 e 97) que, não obstante tenha 

sido o autor devidamente intimado para que manifestasse nos autos, de 

modo a promover os atos que lhe incumbiam, qual seja, a realização do ato 

citatório, quedou-se inerte.

 Sendo assim, tendo em vista que incumbe à parte autora promover as 

diligências necessárias para viabilizar a citação, nos termos do art. 240, 

§2°, do CPC, é manifesta a sua desídia, não obstante tenha sido, repita-se, 

devidamente intimado para tanto, seja por meio de seu advogado, seja 

pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1°, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, constatado o abandono da causa, julgo extinto sem 

resolução do mérito o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 

485, III, do CPC.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais já recolhidas. Incabível condenação em honorários, uma vez 

não ter sido sequer realizado o ato citatório.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69472 Nr: 169-10.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronail de Souza e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a 

parte demandada a pagar ao autor o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), referente à indenização prevista no art. 3°, II, §1°, II, da 

Lei n° 6.194/1974, com redação dada pelas Leis n° 11.482/2007 e n° 

11.945 de 2009, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária desde o sinistro (6.2.2014).Por 

consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do 

valor da condenação (art. 85, §2°, CPC/2015).Diligencie-se quanto ao 

levantamento dos honorários periciais, caso não tenha sido anteriormente 

determinado o seu levantamento.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 Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo 

despacho.Transitada em julgado e não havendo pedido de cumprimento de 

sentença em 15 (quinze) dias, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101049 Nr: 37-45.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Paulo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

em parte a denúncia, para absolver o acusado dos crimes dos artigos 147 

e 129, §9º, do CP, na forma do art. 386, I, do CPP e, para condenar o 

acusado pela prática do crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, de modo 

que passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em estrita 

observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal.DOSIMETRIA – 

POSSE DE ARMAS.Em relação ao crime imputado ao denunciado, 

considerando as diretrizes dos artigos 59 do Código Penal denoto que ele 

agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não 

possui maus antecedentes; inexiste nos autos elementos suficientes a 

aferir sua conduta social, razão por que deixo de valorá-la; quanto à 

personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão pela 

qual deixo de valorá-la; os motivos do delito são próprios do tipo violado; 

as consequências do delito são próprias do tipo; as circunstâncias são 

reprováveis conforma a fundamentação; o comportamento da vítima (a 

sociedade, no caso) em nada contribuiu para a prática delitiva.À vista 

dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo à pena-base 

privativa de liberdade do delito imputado ao denunciado em 1 ano e 6 

meses de detenção e em 12 dias-multa. Inexistem agravantes, atenuo à 

pena diante da confissão, conforme a fundamentação e fixo a pena 

provisória em 1 ano de detenção e 10 dias-multa, esta à base 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tornando-a 

definitiva em razão da inexistência de causas de aumento ou de 

diminuição de pena, por necessária e suficiente à prevenção e 

reprovação do delito. Considerando que o acusado ficou preso desde 

18/12/2017 até 08/01/2018, ou seja, por 21 dias, tal período deve ser 

detraído da pena do acusado no momento da elaboração da guia de 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69948 Nr: 368-32.2015.811.0024

 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 S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AERCIO DANIEL DE SOUSA

 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:

 Diante do exposto, reconheço a existência de coisa julgada sobre a 

pretensão apresentada nos autos. Julgo, portanto, extinto o processo, na 

forma do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.Logo, revogo a liminar 

deferida em 24.2.2015.Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais remanescentes. Sem condenação em 

honorários, uma vez não ter sido apresentada contestação pela parte 

requerida. 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 Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87767 Nr: 278-53.2017.811.0024

 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: Antônio Gonçalves, Robson Gonçalves, Rubson 

Gonçalves, Ronson Gonçalves, Rose Eurípedes Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:19484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de alvará judicial ajuizado por ANTÔNIO GONÇALVES, 

ROBSON GONÇALVES, RUBSON GONÇALVES, RONSON GONÇALVES e 

JOSÉ EURÍPEDES GONÇALVES DE SOUZA, sob o fundamento de que a 

Sra. Lázara Barbosa Gonçalves seria titular de ativos financeiros 

depositados em conta corrente bancária.

 Juntaram com a inicial os documentos que entendiam pertinentes.

 A inicial foi recebida, determinado, de imediato fosse oficiada a instituição 

bancária para que informasse acerca de eventuais valores de titularidade 

da falecida.

Em resposta, informou o Banco do Brasil não existir ativos financeiros em 

nome da falecida.

 Devidamente intimado a manifestar acerca da referida informação, 

restaram os requerentes silentes (27.4.2017).
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 Em parecer, o Ministério Público manifestou pela improcedência da 

demanda.

 É o relatório.

 Decido.

 Analisando a inicial, vê-se não haver créditos bancários em favor da 

falecida Lázara Barbosa Gonçalves, conforme oficio apresentado pelo 

Banco do Brasil S/A, em 16.2.2017, razão pela qual é manifesta a 

improcedência dos pedidos apresentados na inicial.

 DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial.

 Por conseguinte, julgo extinto, com resolução de mérito, o presente feito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando as referidas responsabilidades com exigência 

suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 

98, §3° do CPC/2015.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 

1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, independentemente de 

novo despacho.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75716 Nr: 2719-75.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hosiel Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Fundação Professor 

Carlos Augusto Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, constatado o abandono da causa, julgo extinto sem 

resolução do mérito o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 

485, III, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2°, CPC/2015), 

ficando referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da 

gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.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 de Justiça do Estado de Mato Grosso, independentemente de 

novo despacho.Transitada em julgado, arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77556 Nr: 176-65.2016.811.0024

 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: Natalia de Campos Oliveira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão e pagamento 

mensal do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de 

segurada especial, à autora Natália de Campos Oliveira Nunes, no valor de 

1 (um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13° salário), com base 

no artigo 143 da Lei n° 8.213/1991, desde a data de entrada do pedido 

administrativo em 22.6.2015 (documento anexo à inicial).Por conseguinte, 

julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo benefício 

deverão ser acrescidos de correção monetária e juros, calculados na 

forma e indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da 

Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado 

pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça 

Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de condená-lo nas custas 

processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79270 Nr: 867-79.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Maria de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido de pensão por morte 

veiculado pela parte autora.Por conseguinte, julgo extinto com resolução 

de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor da causa (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à 

remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100193 Nr: 5908-90.2017.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas Bertildes de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Sales Bertilde de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9879/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de ação de inventário na forma de arrolamento sumário 

ajuizada por DOMINGAS BERTILDA DE ARRUDA em razão do falecimento 

de FRANCISCO DE SALES BERTILDA, pelos motivos narrados na inicial.

 Em 6.12.2017, foi indeferido o pedido de justiça gratuita, em razão de não 

ter a autora comprovado os requisitos para seu deferimento.

 Posteriormente, na data de 30.1.2018, requereu a autora a 

reconsideração da decisão anterior, pedido este não conhecido por este 

juízo, conforme decisão de 19.3.2018.

Empós, a parte autora, reiterou o pedido anteriormente formulado, sob o 

fundamento de que faria jus ao deferimento da gratuidade de justiça.

 Após, vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, infere-se que a parte autora não atendeu 

integralmente a determinação de emenda, mais especificamente no tocante 

ao recolhimento dos valores referentes às custas processuais, o que 

impõe o cancelamento da inicial, nos termos do art. 290 do CPC, com a 

consequente extinção do processo, consoante art. 485, I, do CPC.

 DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 290, 321, parágrafo único, e 

330, IV do CPC, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto 

sem resolução do mérito, o presente processo, o que faço com 

fundamento no art. 485, I e III, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Transitada em julgado, e cumpridas todas as providência acima, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 337 de 635



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87204 Nr: 4306-98.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Bezerra Felix 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:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado nos autos. Consequentemente, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, na forma do 

artigo 40, caput, da Lei de Execução Fiscal.

 Decorrido o prazo, certifique-se, e, nada sendo requerido, intime-se o 

exequente para manifestar-se, sob pena de arquivamento dos autos, 

conforme estabelece o § 2° do mesmo dispositivo legal. Quando então 

iniciar-se-á a fluência do prazo prescricional (§ 4º do artigo 40 da LEF).

 Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000708-51.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HERMOGENES REIS DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N.º: 1000708-51.2018.8.11.0024 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Tendo em vista o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em 

Mato Grosso registra expressamente, em nome das entidades que 

representa, que não possui interesse na composição consensual por meio 

da audiência de que trata o art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a 

designação de audiência de conciliação. III. Cite-se a parte requerida para 

contestar a ação no prazo de 30 dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC). 

IV. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC). V. Defiro o pedido de justiça 

gratuita à parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC. VI. 

Observe-se a prioridade de tramitação do feito, anotando-se o necessário 

no sistema Apolo neste sentido, já que a parte autora se enquadra na 

hipótese no art. 1.048, I, do CPC. VII. Expeça-se o necessário. VIII. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 8 de agosto de 2018. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000585-53.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO MARTINS JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000585-53.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Recebo a petição inicial. II. Intime-se a parte requerente, por 

meio de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca da proposta de acordo, conforme peça de ID Num. 14369099. III. 

Expeça-se o necessário. IV. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 9 

de agosto de 2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000596-82.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIM BENEDITO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000596-82.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Recebo a petição inicial. II. Cite-se e intime-se a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência de conciliação, devendo o ato ser designado e realizado pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta 

Comarca (art. 334, CPC). Advirta-se às partes que a ausência injustificada 

à audiência de conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC). Intime-se 

a parte requerente, por meio de seu advogado, da data da audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3°, CPC). Ficam as partes cientes de que 

o comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório (art. 334, §9°, CPC). Cientifique-se a parte requerida de que 

poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, 

desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da 

audiência, caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que 

em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (art. 334, §4°, I e §6°, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC. Advirta-se à parte requerida a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia, 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte 

requerida informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, 

que deverá ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte 

autora ser intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio 

como recusa (art. 154, VI, CPC). III. Havendo acordo, retorne o feito em 

conclusão. IV. Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 CPC), 

intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias. V. 

Apresentada impugnação à contestação, manifeste-se o Ministério Público 

no prazo de 30 dias (art. 178, II, do CPC). VI. Defiro o pedido de gratuidade 

de justiça à parte autora, o que faço com fundamento no artigo 98 do CPC. 

VII. Expeça-se o necessário. VIII. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 

9 de agosto de 2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000667-84.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES OAB - MT8661/O-O (ADVOGADO)

VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES OAB - MT17692/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FARIA JUNIOR (REQUERIDO)

ROSILEY DOS SANTOS GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000667-84.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Analisando os documentos juntados com a inicial, verifica-se 

que parte considerável e indispensável deles é absolutamente ininteligível, 

dada a precariedade com que foram digitalizados (baixa qualidade), o que 

dificulta e/ou impossibilitada a análise dos pedidos contidos na inicial. 

Conclusão. I. Diante do exposto, intime-se o autor, por intermédio do 
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advogado constituído nos autos, para que acoste ao feito cópia de todos 

os documentos que instruem a exordial, os quais deverão ser digitalizados 

com qualidade suficiente para a leitura de seu conteúdo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 e parágrafo 

único CPC). II. Certifique-se eventual silêncio. III. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães/MT, 9 de agosto de 2018. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000595-97.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ESWALTER ZANETTI JUNIOR (REQUERENTE)

ROSANE FATIMA SICHOSKI ZANETTI (REQUERENTE)

THAIS MARA GROTH ZANETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM CIVIL CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000595-97.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Tendo em vista que a parte autora em petição de ID Num. 

14458921 asseverou que houve equivoco na distribuição do processo 

perante o juízo comum, mais especificamente porque pretendia que o 

processo fosse distribuído à Diretoria do Foro, determino que se proceda 

ao cancelamento da distribuição. II. Deverá o interessado diligenciar o 

necessário para a correta distribuição, já que os feitos administrativos não 

tramitam pela plataforma do PJE. III. Proceda-se a intimação da parte 

autora. IV. Expeça-se o necessário. V. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães/MT, 9 de agosto de 2018. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000681-68.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ATANASIO JUVENAL DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N.º: 1000681-68.2018.8.11.0024 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Tendo em vista o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em 

Mato Grosso registra expressamente, em nome das entidades que 

representa, que não possui interesse na composição consensual por meio 

da audiência de que trata o art. 334 do CPC, deixo de determinar a 

designação de audiência de conciliação. III. Cite-se a parte requerida para 

contestar a ação no prazo de 30 dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC). 

IV. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC). V. Defiro o pedido de justiça 

gratuita à parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC. VI. 

Observe-se a prioridade de tramitação do feito, anotando-se o necessário 

no sistema Apolo neste sentido, já que a parte autora se enquadra na 

hipótese no art. 1.048, I, do CPC. VII. Expeça-se o necessário. VIII. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 9 de agosto de 2018. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 69738 Nr: 285-16.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme já certificado pelo Oficial de Justiça decorreu o 

prazo para o executado comprovar nos autos o pagamento da dívida ou 

apresentar embargos à execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 69738 Nr: 285-16.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da exequente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar nos autos em atenção a r. decisão do 

dia 16/5/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32519 Nr: 1934-26.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Eloy de Souza Neves, Miguel Juarez Romeiro Zaim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Alves Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Juarez Romeiro Zaim - 

OAB:4656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, 

que fica devidamente INTIMADA a parte requerida na pessoa de seu 

advogado, para efetuar no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 1.342,71 (hum mil, trezentos e 

quarenta e dois reais e setenta um centados), sendo que a importância de 

R$ 405,67 (quatrocentos e cinco reais e sessenta e sete centavos) 

correspondentes a custas judiciais e a importância de R$ 937,04 

(novecentos e trinta e sete reais e quarenta e tres centavos ) 

correspondentes a taxa judiciária, nos termos da r. sentença de fls. 

442/443º. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link Emissão de Guias On-line – “Primeira Instância”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), para preencher os campos 

com o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas 

e incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o respectivo valor. O 

Sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Forum da Comarca 

de Chapada dos Guimarães aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO 

RECOLHIMENTO implicará na restrição de vosso nome e cpf junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial conforme disposto no artigo 612, parágrafo 

5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 88122 Nr: 433-56.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA DOS SANTOS 

DUARTE - OAB:20627/O

 Vistos, etc.

 I. Acolho a manifestação do Ministério Público, de modo que determino a 

citação dos requeridos para que, querendo, no prazo legal, apresentem 

resposta, já que a manifestação espontânea do requerido nos autos não 

supre a necessidade de realização do ato citatório, uma vez que o 

advogado que subscreve a manifestação dos interessados/requeridos 

não possui procuração com poderes específicos para receber citação.

 II. Após, retornem os autos com vistas ao Ministério Público.

 III. Cumpra-se.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000677-31.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINA EULALIA DE SOUZA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N° 1000677-31.2018.8.11.0024 

Vistos, etc. AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, 

ajuizou ação de busca e apreensão com pedido de liminar contra JUSTINA 

EULALIA DE SOUZA E SILVA, objetivando a constrição do veículo descrito 

na exordial, alegando a inadimplência parte requerida. Com a inicial vieram 

os documentos que a parte autora entendeu pertinentes. É o breve 

relatório. Decido. Sobre a matéria, o artigo 2°, §2° do Decreto-Lei n° 911/69 

dispõe o seguinte: “Art. 2°. (...) § 2° 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. (Redação dada 

pela Lei nº 13.043, de 2014)” In casu, verifica-se o pedido liminar 

realmente merece acolhida, porquanto os documentos dos autos 

comprovam que a dívida está vencida e que a parte requerida foi 

formalmente constituída em mora. CONCLUSÃO Diante do exposto e 

estando suficientemente comprovada a mora da parte devedora/requerida, 

defiro a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

descrito na peça vestibular, a ser depositado nas mãos de representante 

legal da parte requerente mediante autorização nos autos. Após o 

cumprimento da medida liminar, proceda-se à citação da parte requerida 

para, no prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar, efetuar o 

pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 2°, §3° e art. 3°, §2°, do Decreto-Lei n° 

911/69). Consigne-se, que o prazo para o devedor fiduciante, querendo, 

apresentar resposta, é de 15 (quinze) dias da execução da liminar e que 

esta poderá ser apresentada mesmo que tenha efetuado o pagamento do 

débito na sua integralidade (art. 3°, §§3° e 4° do Decreto-Lei 911/69, com 

redação dada pela Lei nº 10.931/2004). Desde já, defiro reforço policial, 

caso seja necessário. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 8 de agosto de 2018. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000515-36.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000515-36.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de alvará judicial ajuizado por Lara Tatiane 

de Araújo Carvalho, representada por sua genitora Fabiana Ferreira de 

Araújo, sob o fundamento de que o Sr. Isac Carvalho dos Santos, seu pai, 

faleceu e deixou apólice de seguro (BRADESCO Vida e Previdência) da 

qual é favorecida. Em decisão exarada no dia 26.6.2018 (ID Num. 

13859522), foi determinada a emenda à inicial, para que a autora 

acostasse ao feito a cópia da apólice do seguro de vida, o que foi 

devidamente cumprido (ID Num. 13916279), razão pela qual, foi recebida a 

inicial. Posteriormente, a parte requerente aditou a exordial (Petição ID 

Num. 14038683), no sentido de que o valor levantado seria utilizado para a 

construção de uma casa, assim como informou o recebimento de um 

terreno em doação, juntando para tanto o respectivo contrato. Com vistas 

dos autos, o Ministério Público manifestou pelo deferimento do pleito, 

requerendo que seja determinada a prestação de contas (ID Num. 

14373963). É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de 

procedimento de jurisdição voluntária ajuizado com o objetivo de levantar o 

valor do seguro de vida deixado pelo Sr. Isac Carvalho dos Santos, em 

favor de sua filha Lara Tatiane de Araújo Carvalho. Com efeito, em casos 

como o dos autos, para que seja viável o levantamento de indenização 

securitária, antes dos dezoito anos de idade, é imprescindível que fique 

demonstrada a necessidade de garantir-lhe, por exemplo, condições de 

alimentação, educação e desenvolvimento. Além disso, mister se faz que 

reste evidenciada a inexistência de discussão sobre a titularidade do 

beneficiário ou sobre o valor devido, ou seja, se vislumbrado conflito de 

qualquer natureza, compete a parte interessada buscar pelas vias 

ordinárias (jurisdição contenciosa) a satisfação do seu direito. Neste 

sentido, “mutatis mutandis”, é a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça: RECURSO ESPECIAL - SEGURO DE VIDA - BENEFICIÁRIO - MENOR 

IMPÚBERE - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELA GENITORA, 

À BEM DA FILHA - INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 

RECURSO DA AUTORA. (...) 3. Salvo justo motivo concretamente 

visualizado, a negativa de levantamento de valores depositados em juízo, 

a título de indenização securitária devida a beneficiária menor impúbere 

representada por sua genitora, ofende o disposto no art. 1.689, I e II, do 

CC/2002, sobretudo quando o objetivo da operação é propiciar a 

adequada gestão do patrimônio do incapaz e garantir-lhe condições de 

alimentação, educação e desenvolvimento, medidas com as quais se 

efetiva a prioridade absoluta constitucionalmente garantida à criança, ao 

adolescente e ao jovem (art. 227, caput, da CF/88). 4. O poder familiar 

inclui, dentre outras obrigações, o dever de criação e educação dos filhos 

menores conforme dispõe, por exemplo, o artigo 1.634, I, do Código Civil, 

além das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente. 5. No 

caso dos autos, não há notícia acerca de eventual conflito de interesses 

entre a menor e sua genitora, nem mesmo discussão quanto à correção 

do exercício do poder familiar, daí porque inexiste motivo plausível ou 

justificado que imponha restrição a mãe, titular do poder familiar, de dispor 

dos valores recebidos por menor de idade. 6. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 1131594/RJ, 

Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 

08/05/2013) Assim sendo, a detida análise dos autos revela que consta 

como única beneficiária do prêmio securitário a requerente, bem como que 

não há litígio versando sobre a sua legitimidade. Ademais, constata-se não 

haver discussão acerca do valor, o qual, inclusive, se encontra 

depositado em conta bancária de sua titularidade. No que diz respeito à 

comprovação da necessidade, é inegável que a aquisição e/ou edificação 

de uma casa onde possa residir, sem a necessidade de pagar aluguel, 

redundará, direta ou indiretamente, em considerável economia à família 

que, por consequência, disporá de melhores condições para o custeio das 

necessidades da requerente, tais como, educação, saúde e lazer. 

Todavia, por tratar-se de medida excepcional, razão assiste ao Ministério 

Público quando pugna que seja determinada a prestação de contas. 

Dispositivo. Diante do exposto, com fulcro no art. 725, VII, do Código de 

Processo Civil, julgo procedente o pedido de expedição de alvará para 

levantamento da importância disponível em favor de LARA TATIANE DE 

ARAÚJO CARVALHO (CPF nº 056.367.261-71), em conta bancária 

indicada nos autos, que deverá ser revertida exclusivamente em seu 

favor, mais especificamente, para edificação de imóvel residencial. A 

parte autora deverá prestar contas da utilização do dinheiro no prazo de 

60 (sessenta) dias, contados da data da entrega do respectivo alvará, 

sob pena de responsabilização civil e criminal. Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução do mérito o presente processo, o que faço com 

fulcro no art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, ficando referidas responsabilidades com 

exigência suspensa em face da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3° 

do CPC/2015). Transitada em julgado, expeça-se alvará conforme 

pleiteado. Com a prestação de contas, conceda-se vista ao Ministério 

Público, pelo prazo de 15 (quinze) dias, trazendo os autos conclusos em 

seguida. Decorrido o prazo para esta finalidade, o que deverá ser 

certificado, encaminhem-se cópias dos autos ao Ministério Público para 

que adote as medidas cíveis e criminais que entender pertinentes. Após, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 8 de agosto de 

2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010450-49.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CACERE DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 599,51 (quinhentos e noventa e nove 

reais e cinquenta e um centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de agosto de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-45.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA BUENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de agosto de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-20.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FRANCA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO CARLOS DE ANDRADE - ME (REQUERIDO)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 30/08/2018 Hora: 14:00 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 9 de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010493-20.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR NOVAES DE ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de agosto de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-70.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ROSA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT0015768A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 770,61 (setecentos e setenta reais e 

sessenta e um centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 

88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de agosto de 2018. 

Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-03.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA NUNES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO)

SELMA SILVA BRAGA ADDOR OAB - MT0015511A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 786,02 (setecentos e oitenta e seis 

reais e dois centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 

88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de agosto de 2018. 

Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010176-90.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLINA SIQUEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 711,36 (setecentos e onze reais e 

trinta e seis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 

88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de agosto de 2018. 

Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010576-36.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ALTOS DE CHAPADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT0008890A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA ARRUDA GUIMARAES (REQUERIDO)

GILSON NUNES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 
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presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca da certidão de ID: 

14650163, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de 

agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000168-37.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA FEDERICI (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca da certidão ID: 

14651332, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de 

agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010528-14.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILMA DA SILVA TAQUES CORREA PIEDADE (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da correspondência 

devolvida pelos Correios - motivo: ausente, requerendo o que de direito. 

Chapada dos Guimarães-MT, 9 de agosto de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-42.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARKLEINE BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKLEINE BEZERRA OAB - MT0003637 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVANA LINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da correspondência 

devolvida pelos Correios - motivo: não procurado, requerendo o que de 

direito. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de agosto de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000704-48.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Anderson Lucio de Jesus (EXECUTADO)

SELAD ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da correspondência 

devolvida pelos Correios - motivo: não existe o n°, requerendo o que de 

direito. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de agosto de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020003-57.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca da 14653413, 

requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de agosto de 

2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010144-80.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

UELVIS CONCEICAO CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA EIRELI - ME (EXECUTADO)

FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca da certidão negativa 

do oficial de justiça, informando o endereço atualizado do executado. 

Chapada dos Guimarães-MT, 9 de agosto de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000115-56.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADINEI PEDROSO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca da certidão 

ID:14085360, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 9 

de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010037-41.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA DIVINO DA CRUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 5 (cinco) dias acerca da decisão de ID: 

12812307, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de 

agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010095-39.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA MARIA RIBEIRO CERUTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGÊNCIA CAMPO VERDE 3037 - BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca do cumprimento da 

sentença, conforme comprovantes em anexo de ID: 14486479 e 

14486490, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de 

agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.
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Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85768 Nr: 3166-79.2013.811.0009

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ESTE JUÍZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 1º 

OFICIO DE COLÍDER, BRUNO ROBALINHO ESTEVAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT-4877-A, Lafayette Garcia Novaes Sobrinho - OAB:6842/MT, 

REGINALDO RUEDA - OAB:20.899/MT, TALES SALES - OAB:20768 

OABMT, Tiago Sales - OAB:21.212/O

 Com efeito, considerando que o laudo pericial é válido no tocante à 

avaliação do bem imóvel, DETERMINO que o Oficial Interino promova o 

pagamento da quantia de R$ 7.880,00 (sete mil oitocentos e oitenta reais) 

em favor do Sr. Aldevino Ribeiro Sales, para cada mês em que este se 

manteve proprietário do aludido imóvel, descontando-se os valores pagos 

à época, a título de aluguel, conforme avaliação dos Oficiais de Justiça, a 

saber, R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo comprovar nestes autos o 

cumprimento da presente determinação, no prazo de trinta (30) dias. (...) 

Com efeito, a fim de apaziguar as partes por meio de jurisdição que 

contemple a cada um o que é de direito, segundo o ordenamento brasileiro 

e as provas coligidas aos autos, DETERMINO que o Cartório de Registro de 

Imóveis do 1º Ofício promova o pagamento da quantia de R$ 8.460,00 (oito 

mil quatrocentos e sessenta reais), a título de indenização pela aquisição 

dos bens móveis relacionados no Anexo II (p. 1.048/1.067), que deverá 

ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC/02, art. 

406) e corrigidos monetariamente (INPC/IBGE), a partir da data da 

realização da avaliação do imóvel, a saber, 02/03/2017, no prazo de 30 

(trinta) dias. (...) Destarte, DETERMINO ao Cartório de Registro de Imóveis 

do 1º Ofício que pague ao Sr. Aldevino Ribeiro Sales, a título de aluguel 

dos bens móveis constantes do Anexo II (p. 1.048/1.067) pelo período de 

13.11.2015 até a presente data, o valor de R$ 176,25 (cento e setenta e 

seis reais e vinte e cinco centavos) mensais, que deverá ser acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC/02, art. 406) e corrigidos 

monetariamente (INPC/IBGE), a partir do vencimento do aluguel, que 

estipulo como data o dia 13 de cada mês, também, no prazo de 30 (trinta) 

dias.ÀS PROVIDÊNCIAS.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001603-91.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DEZINHO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001603-91.2017.8.11.0009. AUTOR: DEZINHO 

FERREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Considerando a necessidade de readequação da pauta de 

audiências, REDESIGNO para o dia 27 DE SETEMBRO DE 2018, às 14H, a 

audiência anteriormente agendada. Cumpra-se no que couber a decisão 

anterior. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 07 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001603-91.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DEZINHO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão Processo: 1001603-91.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

11.244,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51)]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico e 

dou fé que deixo de expedir novo mandado de intimação à parte autora, 

em face do conteúdo da informação constante na certidão de id. 

14133597. O referido é verdade. COLÍDER, 9 de agosto de 2018 PATRICIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AV. JUIZ VLADIMIR APARECIDO BAPTISTA, 

S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000862-85.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBOTON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000862-85.2016.8.11.0009. AUTOR: WILSON 

ROBOTON RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO para o dia 27 DE SETEMBRO DE 2018, às 15H, a audiência 

anteriormente agendada. Cumpra-se no que couber a decisão anterior. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 07 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000751-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000751-33.2018.8.11.0009. AUTOR: MARINA 

BATISTA DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação previdenciária para 

concessão de aposentadoria por idade rural c.c. pedido de tutela de 

urgência proposta por MARINA BATISTA DA SILVA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Aduz a parte autora preencher os requisitos para 

a concessão do benefício buscado, que foi indeferido injustamente em 

sede administrativa pela parte ré. Daí requer, liminarmente, a concessão 

da tutela de urgência para que o demandado proceda com a implantação 

do benefício previdenciário, confirmando-se a decisão no mérito. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da prioridade processual A pessoa favorecida 

desta ação é pessoa idosa, fazendo jus à prioridade processual, nos 

termos do art. 3º, “caput” e parágrafo único, inciso I, e art. 71 da Lei 

10.741/03 e art. 1.048, inciso I, do NCPC. II.2 - Da gratuidade da justiça É 

de se conceder os benefícios da gratuidade da justiça com base nos 

documentos juntados no Num. 13049311 - Pág. 1/2, cópias da CTPS, bem 

ainda considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, nos termos 

do § 3º, do art. 99, do CPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. II.3 - Da 

tutela provisória de urgência antecipada Não obstante os valiosos 

argumentos do(a) douto(a) causídico(a), não há como se acolher o pedido 

liminar. No cerne, o art. 300 do NCPC estabelece que a tutela provisória 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, sendo a urgência contemporânea à propositura da ação. 

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 urgência, não mais necessitando de prova inequívoca 
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capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. 

A concessão da aposentadoria por idade rural submete-se à constatação 

dos requisitos previstos no art. 39, inciso I, c.c. o art. 48, § 1º, 2º e 3º, 

ambos da Lei 8.213/91, quando o trabalhador contar com, no mínimo, 60 

(sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco), se mulher, 

mediante a comprovação do exercício de atividade rural por tempo 

equivalente ao de carência, de acordo com a tabela progressiva constante 

do art. 142 da mesma lei. No particular, o requisito da idade está 

plenamente satisfeito, haja vista o nascimento da parte autora ocorrido em 

20/12/1956 (Num. 13049249 - Pág. 1). Todavia, o pedido liminar não tem 

como ser acolhido, ao menos em sede de cognição sumária, porquanto 

não demonstrado o efetivo exercício de atividade rural por tempo 

equivalente ao de carência exigido na tabela progressiva constante do art. 

142 da citada Lei 8.213/91. Isto porque o alegado tempo de trabalho rural 

entre 1983 (ano do casamento) a 2018 vem desacompanhado de qualquer 

prova documental idônea, considerando-se que existem lapsos temporais 

sem documentação e os instrumentos públicos de substabelecimento de 

procuração acostados referem-se a terceiros estranhos ao processo. 

Assim, necessária se faz a dilação probatória por outras provas 

documentais e testemunhais, a fim de se verificar a comprovação da 

atividade rural exercida por ela, em completa consonância com os 

elementos trazidos e pelo lapso temporal de exercício de atividades 

rurícolas exigido como carência, nos termos dos art. 39, inciso I, c.c. o art. 

48, § 1º e o art. 142 todos da Lei 8.213/91. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto: a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, comprovada a 

hipossuficiência pelos documentos acostados e por se tratar de verba 

alimentar, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC; b) INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA por estarem ausentes os 

requisitos necessários, pedido que poderá ser renovado na fase 

decisória. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Anote-se, em todos os sistemas, a 

prioridade legal por se tratar de pessoa idosa, nos termos do art. 3º, 

“caput” e parágrafo único, inciso I, e art. 71 da Lei 10.741/03 e art. 1.048, 

inciso I, do NCPC. Cite-se o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS para CONTESTAR a ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(NCPC, art. 335 c.c. art. 183), consignando expressamente a advertência 

a que se refere o art. 344, do citado diploma normativo, devendo, para 

tanto, serem observados os termos do convênio firmado, no ano de 2009, 

entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria 

Geral Federal. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, 

documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte autora para 

impugnação, no prazo legal. Designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

14H, devendo as partes serem intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas. Justifico a designação de 

audiência de instrução e julgamento neste momento processual em 

prestígio à efetividade do processo, observada a economia de atos 

processuais sem qualquer prejuízo às partes, principalmente à autarquia 

federal, em sendo respeitado o prazo para apresentação de defesa e a 

análise de eventual questão prévia quando da realização da audiência. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas 

testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais 

deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se pretenda 

a intimação destas, as partes deverão formular requerimento neste 

sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 09 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001001-03.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001001-03.2017.8.11.0009. AUTOR: ABILIO 

GOMES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018, 

ÀS 16H, devendo as partes serem intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas. As partes terão o prazo de 

até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 

4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais deverão comparecer 

independentemente de intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as 

partes deverão formular requerimento neste sentido no prazo de 30 

(trinta) dias antes da audiência, contendo a correspondente justificativa, 

na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Colíder, 07 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000486-31.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA CARNELOS BIRTCHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR LOPES MARTINS (EXECUTADO)

RADIO TERRA FM CDA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000486-31.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: IVANA 

CARNELOS BIRTCHE EXECUTADO: RADIO TERRA FM CDA LTDA - ME, 

JAIR LOPES MARTINS Vistos. CITE-SE o(a) executado(a) para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

fixados no patamar de 10% (dez por cento), no prazo de 03 (três) dias, a 

contar da citação na forma do art. 827, “caput”, do NCPC. Caso o(a) 

executado(a) possua cadastro na forma do art. 246, § 1º e art. 1.051, do 

NCPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do(a) executado(a). Não encontrado o(a) 

executado(a), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça 

deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do NCPC. As 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, feriados ou dias úteis mesmo antes das 06 (seis) e depois das 

20 (vinte) horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88. 

O(a) executado(a) deverá ter ciência de que, consoante o art. 827, § 1º, 

do NCPC, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. Registre-se, 

também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, 

distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

do art. 231 do NCPC (art. 915 do NCPC). Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

1% (um por cento) ao mês (art. 916, “caput”, do NCPC). Fica o executado 

advertido que a rejeição dos embargos, ou, ainda, o inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei (§ 2º, 

do art. 827 e § 5º, do art. 916, ambos do NCPC). Cientifique-se o(a) 

exequente de que, não localizado o(a) executado(a), deverá, na primeira 

oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, § 1º, do NCPC. 

Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a 

juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta Comercial ou 

semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do 

juízo onde a empresa tem sede ou filial. Por fim, registre-se que o(a) 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria Judicial a expedição 

de certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos 

no art. 782, § 3º, todos do NCPC. Expedida a certidão, caberá ao 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Deverá, 

igualmente, o Sr. Oficial de Justiça, na determinação do art. 154, inciso VI, 

do NCPC, indagar a parte executada se existe proposta de acordo. 

Autorizo diligências em conformidade com o art. 212, § 2º, do NCPC. 

Conforme requerido na inicial, proceda-se o Gestor da Secretaria, no que 
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diz respeito às publicações e intimações relativas ao presente feito, às 

comunicações exclusivamente em nome dos advogados Dr. REINALDO 

CELSO BIGNARDI OAB/SP e OAB/MT nº 60.348 e 3.561-A, 

respectivamente; DR. VINICIUS BIGNARDI OAB/MT nº 12.901 e Dr. MURILO 

DE OLIVEIRA ALVES OAB/PA nº 20.632-B. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Colíder, 08 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001085-67.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ 6ª VARA DE LONDRINA PR 

(REQUERENTE)

VALDENICIA DA SILVA PALL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA BULQUI FARIA OAB - PR53537 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (REQUERIDO)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CLARINDO MANOEL DA SILVA (TESTEMUNHA)

ANTONIO ZAGO WOLF (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001085-67.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

VALDENICIA DA SILVA PALL, JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ 6ª VARA 

DE LONDRINA PR REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, FORUM DA COMARCA DE COLIDER Vistos. Considerando a 

necessidade de readequação da pauta de audiências, REDESIGNO para o 

dia 17 DE OUTUBRO DE 2018, às 17H, a audiência anteriormente 

agendada. Cumpra-se no que couber a decisão anterior. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder, 07 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000991-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR RAIMUNDO DE SOUSA (AUTOR)

ADELINA MACHADO DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (RÉU)

CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000991-22.2018.8.11.0009. AUTOR: SALVADOR 

RAIMUNDO DE SOUSA, ADELINA MACHADO DA FONSECA RÉU: MATO 

GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA, CUIABA FUNDO DE APOIO AO 

JUDICIARIO FUNAJURIS Vistos. 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-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, a fim de se 

aferir eventual hipossuficiência, pois o fato de a mesma ser estudante não 

a inibe de trabalhar e auferir renda. 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 e 

CAGED, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), e, 

consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos praticados. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 1º de 

agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001178-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA SANTA MARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

COMARCA DE NOVA ANDRADINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SILVA SENA CAPUCI OAB - MS12301 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AQUILES TADEU GUATEMOZIM OAB - SP121377 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FABIO HENRIQUE STEFFENS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001178-30.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

TRANSPORTADORA SANTA MARIA LTDA - EPP, COMARCA DE NOVA 

ANDRADINA REQUERIDO: JBS S/A Vistos. Considerando a necessidade 

de readequação da pauta de audiências, REDESIGNO para o dia 17 DE 

OUTUBRO DE 2018, às 15H, a audiência anteriormente agendada. 

Cumpra-se no que couber a decisão anterior. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder, 07 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000265-19.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS JULIANO ARANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000265-19.2016.8.11.0009 AUTOR: VINICIUS 

JULIANO ARANDA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

SENTENÇA Processo: 1000265-19.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio-doença c.c. 

pedido de tutela antecipada proposta por VINICIUS JULIANO ARANDA 
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contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, sustentando, 

em breve síntese, possuir os requisitos legais e por isso requer a 

concessão do mencionado benefício na condição de segurado(a) 

obrigatório(a). Alega a parte autora ter pleiteado o auxílio-doença, que foi 

indeferido pela autarquia que a considerou capaz para o labor. Salienta 

ser repositor de supermercado, porém, em razão do problema de saúde 

que a acomete, encontra-se inválida para desenvolver seu trabalho. Com 

a inicial vieram os documentos de Num. 3300302 - Pág. 1/2; Num. 3300309 

- Pág. 1; Num. 3300323 - Pág. 1; Num. 3300336 - Pág. 1; Num. 3300344 - 

Pág. 1; Num. 3300350 - Pág. 1; Num. 3300359 - Pág. 1; Num. 3300364 - 

Pág. 1 e Num. 3300376 - Pág. 1/2. O pedido de antecipação de tutela foi 

indeferido (Num. 3648820 - Pág. 1/7). O laudo pericial concluiu pela 

incapacidade parcial e temporária da parte autora para exercício de suas 

atividades laborais (Num. 6870062 - Pág. 1/5). Devidamente citada, a 

autarquia-ré, em contestação, arguiu preliminar da prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. No mérito, 

alegou o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão 

do benefício pleiteado pela parte autora, impugnando, sobretudo, eventual 

incapacidade e preexistência da doença. Subsidiariamente, indicou 

possível data para início do benefício (Num. 9023324 - Pág. 1/7). 

Impugnação à contestação pela total procedência dos pedidos da exordial 

(Num. 9491350 - Pág. 1/3). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da preliminar A 

arguição da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91, não surte qualquer efeito, pois que o 

benefício foi indeferido em 22/08/2016 (Num. 3300350 - Pág. 1), sendo que 

a presente ação previdenciária foi proposta em 28/10/2016. Com isso, 

vê-se que, no interregno entre o indeferimento administrativo do benefício 

e a postulação judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional 

estabelecido no dispositivo suso mencionado de regência. II.2 - Da 

majoração dos honorários periciais Malgrado o esmero do trabalho pericial 

desenvolvido, não há como se acolher o pleito do ilustre Sr. Perito no Num. 

6870062 - Pág. 1. É que o Juízo já foi benevolente na fixação de seus 

honorários, fixados que foram em R$ 400,00 (quatrocentos reais) quando 

o máximo permitido pela Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal é de R$ 200,00 (duzentos reais), o que a impedir o intento. II.3 - Do 

mérito Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição 

e existência válida da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do 

mérito. Dispõem os arts. 25, inciso I, e 59 da Lei 8.213/91: “Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais; Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filar 

ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão 

invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão”. Da análise dos dispositivos citados, conclui-se que são quatro os 

requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade laboral: a) A 

qualidade de segurado do requerente; b) O cumprimento da carência de 

12 contribuições mensais; c) A superveniência de moléstia incapacitante 

para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e 

d) O caráter temporário da incapacidade. No particular, a qualidade de 

segurada da parte demandante, como contribuinte individual, e o período 

de carência de 12 contribuições mensais estão comprovados nos 

documentos apresentados na inicial e contestação, principalmente o 

extrato previdenciário CNIS de Num. 9023330 - Pág. 2, considerada a 

última contribuição em 06/2017, tendo ingressado com a ação em 

28/10/2016, mantendo a qualidade de segurado obrigatório, nos termos do 

art. 15, inciso II, § 2º, da Lei 8.213/1991. De outro lado, a moléstia 

incapacitante está provada no laudo médico pericial de fls. 42/46, que 

concluiu ser ela parcial e temporária (Num. 6870062 - Pág. 5). Daí porque 

faz jus à concessão do benefício auxílio-doença, nos termos do art. 59, 

“caput”, da Lei 8.213/91. O laudo asseverou que a autora é portadora de 

sequela de procedimento em região de punho direito, estando incapacitada 

parcial e temporariamente para as suas atividades habituais (Num. 

6870062 - Pág. 5). Quanto à reabilitação, o perito informou ser possível 

(Num. 6870062 - Pág. 4), indicou que a incapacidade do autor tem prazo 

estimado de 06 meses (quesito da parte ré n.º 15) . Como visto, a parte 

autora faz jus ao benefício auxílio-doença, impossibilitada que está para o 

labor apenas temporariamente com possibilidade de reabilitação para 

atividades leves. A data de início do benefício (DIB) corresponderá a 

14/07/2016, data do requerimento administrativo (Num. 3300350 - Pág. 1), 

máxime porque, desde esta época, a parte autora se encontrava 

incapacitada para o trabalho, vigendo até 26/09/2016, data de sua 

recuperação (Num. 3300376 - Pág. 2), nos termos do art. 60, §§ 1º e 8º, 

da Lei 8.213/91. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS a conceder 

auxílio-doença a VINICIUS JULIANO ARANDA, brasileiro(a), solteiro(a), 

repositor de supermercado, portador(a) da CI/RG nº 2762944-9 SSP/MT e 

inscrita no CPF/MF sob o nº 063.528.701-39, dentre os(as) 

beneficiados(as) pelo auxílio-doença, efetuando-lhe o pagamento mensal 

no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, com 

data de início do benefício (DIB) de 14/07/2016, data do requerimento 

administrativo (Num. 3300350 - Pág. 1), até 26/09/2016, data de sua 

recuperação (Num. 3300376 - Pág. 2), nos termos do art. 60, §§ 1º e 8º, 

da Lei 8.213/91, tudo com fulcro nos arts. 25, inciso I, 59, “caput” e 61 da 

Lei 8.213/91; b) REJEITAR a arguição preliminar da prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada 

pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no 

interregno entre o indeferimento administrativo e a postulação judicial, 

transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional estabelecido no 

dispositivo suso mencionado de regência. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS No 

tocante à atualização dos valores atrasados, determino seja observado o 

precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947/SE, em 

sede de repercussão geral, ou seja, por se tratar de relação jurídica 

não-tributária, bem como o recente decisório do Superior Tribunal de 

Justiça no REsp 1.495.146/MG, em sede de recurso repetitivo, com 

atualização monetária pelo INPC (Sistema Jusprev II - Previdenciário 

I+TR(07/09)+INPC), em respeito ao princípio constitucional da isonomia, e 

juros moratórios na forma do 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 

11.960/09, ambos a contar do vencimento de cada prestação devida. Fixo 

os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas 

até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária 

do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de Súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas), com fulcro nos §§ 2º e 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; c) bom o grau de zelo do profissional e o 

trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço 

fornecido. Deixo de condenar o polo passivo nas custas processuais, 

ante a isenção prevista no art. 8º, § 1º, da Lei 8.620/93 c.c. o art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/01 e o art. 460 da CNGC/TJMT. Deixo de 

remeter os autos para reexame necessário ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 1.000 (um mil) salários-mínimos, art. 496, § 3º, inciso I, do NCPC. 

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo Provimento nº 

41/2016, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 

Expeça-se o necessário para o pagamento dos honorários periciais do 

médico perito. Intime-se o médico perito a respeito desta decisão e para 

informar os dados bancários para levantamento dos honorários periciais 

no prazo de 05 (cinco) dias, caso necessário. Publique-se. Intimem-se. 

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. 

Colíder, 02 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001461-87.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO CALDEIRA DE LIMA (EXECUTADO)
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SILENE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001461-87.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT EXECUTADO: 

APARECIDO CALDEIRA DE LIMA, SILENE DA SILVA Vistos. Considerando 

o lapso temporal decorrido entre a data do pedido de suspensão do 

processo e o presente momento, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do NCPC. Decorrido o prazo, 

certifique-se. Após, venham-me conclusos para decisão. Cumpra-se. 

Colíder, 09 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000564-59.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MOYSES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000564-59.2017.8.11.0009 AUTOR: MOYSES DA 

SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

Processo: 1000564-59.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação previdenciária para concessão de auxílio-doença e conversão em 

aposentadoria por invalidez c.c. pedido de tutela antecipada proposta por 

MOYSES DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, sustentando, em breve síntese, possuir os requisitos legais e por 

isso requer a concessão do mencionado benefício na condição de 

segurado(a) obrigatório(a). Alega a parte autora ter pleiteado o 

auxílio-doença, que foi indeferido pela autarquia que a considerou capaz 

para o labor. Salienta ser auxiliar de produção, porém, em razão do 

problema de saúde que a acomete, encontra-se inválida para desenvolver 

seu trabalho. Com a inicial vieram os documentos de Num. 6041118 - Pág. 

1/2; Num. 6041101 - Pág. 1/2; Num. 6041083 - Pág. 1; Num. 6041067 - Pág. 

1; Num. 6041143 - Pág. 1; Num. 6041160 - Pág. 1/2; Num. 6041135 - Pág. 

1/3; Num. 6041212 - Pág. 1; Num. 6041204 - Pág. 1/5 e Num. 6041225 - 

Pág. 1. O pedido de antecipação de tutela foi deferido (Num. 6828656 - 

Pág. 1/7). O laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial e definitiva da 

parte requerente para exercício de suas atividades (Num. 9147638 - Pág. 

1/8). A parte autora informou que a tutela concedida não havia sido 

cumprida (Num. 9258685 - Pág. 1/2). Decisão determinando à autarquia 

implantar o benefício (Num. 10530859 - Pág. 1/2), devidamente 

comprovado no Num. 10786313 - Pág. 2. Devidamente citada, a 

autarquia-ré, em contestação, arguiu preliminar da prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. No mérito, 

alegou o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão 

do benefício pleiteado pela parte autora, impugnando, sobretudo, eventual 

incapacidade e preexistência da doença. Subsidiariamente, indicou 

possível data para início do benefício (Num. 11638804 - Pág. 1/7). 

Impugnação à contestação pela total procedência dos pedidos da exordial 

(Num. 11983731 - Pág. 1/4). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da preliminar A 

arguição da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91, não surte qualquer efeito, pois que o 

benefício foi indeferido em 04/04/2017 (Num. 6041225 - Pág. 1), sendo que 

a presente ação previdenciária foi proposta em 10/04/2017. Com isso, 

vê-se que, no interregno entre o indeferimento administrativo do benefício 

e a postulação judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional 

estabelecido no dispositivo suso mencionado de regência. II.2 - Da 

majoração dos honorários periciais Malgrado o esmero do trabalho pericial 

desenvolvido, não há como se acolher o pleito do ilustre Sr. Perito no Num. 

9147638 - Pág. 1. É que o Juízo já foi benevolente na fixação de seus 

honorários, fixados que foram em R$ 400,00 (quatrocentos reais) quando 

o máximo permitido pela Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal é de R$ 200,00 (duzentos reais), o que a impedir o intento. II.3 - Do 

mérito Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição 

e existência válida da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do 

mérito. Dispõem os arts. 25, inciso I, 42, §§ 1º e 2º, e 59 da Lei 8.213/91: 

“Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, 

ressalvado o disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido 

auxílio-doença ao segurado que se filar ao Regime Geral de Previdência 

Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Da análise dos 

dispositivos citados, pode-se concluir que são quatro os requisitos para a 

concessão dos benefícios por incapacidade laboral: a) A qualidade de 

segurado do requerente; b) O cumprimento da carência de 12 

contribuições mensais; c) A superveniência de moléstia incapacitante para 

o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e d) O 

caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença). No particular, a 

qualidade de segurada da parte demandante e o período de carência de 

12 contribuições mensais estão comprovados nos documentos 

apresentados na inicial e contestação, principalmente o extrato 

previdenciário CNIS (Num. 11638875 - Pág. 2), considerada a última 

contribuição em 30/11/2016, tendo ingressado com a ação em 10/04/2017, 

mantendo a qualidade de segurado(a) obrigatório(a), nos termos do art. 

15, inciso II, § 2º, da Lei 8.213/1991. De outro lado, a moléstia 

incapacitante está comprovada no laudo médico pericial de fls. 48/53, que 

concluiu ser a parte autora portadora de artrite de punho esquerdo e 

tornozelo direito (Artrite Reumatoide Seronegativa CID 10: M06.0), em fase 

evolutiva, concluindo pela incapacidade parcial e permanente para as 

atividades que anteriormente exercia (Num. 9147638 - Pág. 2/3). Ademais, 

o perito foi conclusivo ao afirmar que a incapacidade do autor “(...) é 

insusceptível de reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe 

garanta subsistência, portanto definitiva (...)” (Num. 9147638 - Pág. 7). 

Portanto, restaram demonstrados os requisitos para o gozo do benefício 

de aposentadoria por invalidez ora pleiteado. A data de início do benefício 

(DIB) corresponderá a 22/02/2018, data posterior à cessação do benefício 

(Num. 11638875 - Pág. 3), máxime porque, desde esta época, a parte 

autora se encontrava incapacitada para o trabalho, como constatado nos 

autos. Em razão da procedência, faz-se necessário o cumprimento 

imediato da tutela específica, diversamente do que ocorre no tocante à 

antecipação de tutela prevista no art. 300 do NCPC, independentemente de 

requerimento expresso por parte do segurado ou beneficiário. Essa 

imposição sustenta-se na eficácia mandamental dos provimentos 

fundados no art. 497 do NCPC. A determinação da implantação imediata do 

benefício contida na sentença consubstancia, tal como no mandado de 

segurança, uma ordem (à autarquia previdenciária) e decorre do pedido 

de tutela específica (ou seja, o de concessão do benefício) contido na 

petição inicial da ação, considerado, ademais, seu caráter alimentar. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, para a) CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por 

invalidez em favor de MOYSES DA SILVA, brasileiro(a), casado(a), 

profissional autônomo, portador(a) da CI/RG nº 2.191-683 SSP/PR e 

inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 276.462.979-68, no valor de 100% (cem 

por cento) do salário de benefício, nos termos do art. 44 da Lei 8.213/91; 

b) DETERMINAR ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o 
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cumprimento imediato da sentença, no que respeita apenas à implantação 

do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da 

sentença, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como 

data de início do benefício (DIB) em 22/02/2018, data posterior à cessação 

do benefício (Num. 11638875 - Pág. 3); c) REJEITAR a arguição preliminar 

da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da 

Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, porquanto, no interregno entre o indeferimento administrativo e a 

postulação judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional 

estabelecido no dispositivo suso mencionado de regência. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS As recentes decisões proferidas por este Juízo, 

determinando a implantação de benefícios pelo INSS, não têm sido 

acatadas. Portanto, a indiferença, o menosprezo e o descaso reiterado do 

Poder Executivo para com as decisões emanadas do Poder Judiciário 

quase beiram o desrespeito para com a garantia do livre exercício deste 

Poder, não valendo de nada a liberdade de ação quando ela não é 

atendida, observada e cumprida. Exatamente por isso, a imposição 

constitucional não se constitui como mera indicação, instrução ou opinião. 

Ao revés, é disposição dotada de alta densidade normativa, e por isso 

vinculante ao administrador público, o que a ensejar, inclusive, a sua 

excepcional exigibilidade pelo Poder Judiciário, de modo a afastar a 

omissão patológica do poder público e o perigoso fenômeno de 

desvalorização funcional da constituição escrita. Por todos estes 

fundamentos, o reiterado e constante desprestígio às decisões deste Foro 

constitui ato atentatório à dignidade da justiça, porquanto deixa de cumprir 

com exatidão as decisões jurisdicionais e cria embaraço à sua efetivação, 

possibilitada a incidência da multa pessoal a todos aqueles que, DE 

QUALQUER FORMA PARTICIPEM DO PROCESSO, ainda que não seja 

parte, como é o caso do Gerente Executivo do INSS de Sinop, protagonista 

para que a decisão judicial seja cumprida, na na previsão do art. 77, inciso 

IV e § 2º, do NCPC: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo: IV - cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar 

embaraços à sua efetivação; § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e 

VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem 

prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao 

responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo 

com a gravidade da conduta.” Assim, considerando-se que o valor da 

causa é irrisório em comparação ao porte da União, diante da manifesta 

gravidade do caso por veicular verbas alimentares e da repercussão 

negativa do descumprimento da decisão judicial, por abalar a credibilidade 

no funcionamento das instituições públicas, bem ainda pela indiferença, 

pelo menosprezo e o descaso reiterado do Poder Executivo para com as 

decisões emanadas do Poder Judiciário, fixo, desde já, multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, em 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 9.540,00 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do Estatuto 

Processual Civil, a ser CUSTEADA PELO GERENTE EXECUTIVO DO INSS 

DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação 

dos benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as 

vezes, multa que será exigível caso não cumprida a presente decisão 

judicial no prazo de 30 (trinta) dias, servindo a presente como 

ADVERTÊNCIA a que se refere o § 1º, do mesmo art. 77, do citado diploma 

legal. ADVIRTA-SE ao GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP de que o 

descumprimento da presente decisão poderá ser punida como ato 

atentatório à dignidade da justiça, na inteligência do § 1º, do art. 77, do 

NCPC, desde já fixada no importe de 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ R$ 9.540,00 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do mesmo 

Estatuto Processual Civil, sem prejuízo de eventuais sanções criminais 

(crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e 

processuais. Esclareça-se ao GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP e 

à Procuradoria Federal Especializada (INSS) do Estado de Mato Grosso 

que a multa fixada não se trata da corriqueira execução indireta por meio 

de multa civil diária, cabível somente às partes do processo, mas de multa 

por ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de incidir a 

terceiros por se tratar de sanção dirigida a qualquer pessoa que de 

qualquer forma participa do processo e deixa de cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais ou cria embaraços à sua efetivação, nos precisos 

termos do art. 77, “caput” e inciso IV, do NCPC. Intime-se, 

PESSOALMENTE, em caráter de urgência, da presente decisão, o 

GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, 

responsável pela implantação dos benefícios desta região norte de Mato 

Grosso, ou quem lhe fizer as vezes. No tocante à atualização dos valores 

atrasados, determino seja observado o precedente fixado pelo Supremo 

Tribunal Federal no RE nº 870.947/SE, em sede de repercussão geral, ou 

seja, por se tratar de relação jurídica não-tributária, bem como o recente 

decisório do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG, em sede 

de recurso repetitivo, com atualização monetária pelo INPC (Sistema 

Jusprev II - Previdenciário I+TR(07/09)+INPC), em respeito ao princípio 

constitucional da isonomia, e juros moratórios na forma do 1º-F da Lei 

9.494/97, na redação da Lei 11.960/09, ambos a contar do vencimento de 

cada prestação devida. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de Súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas), com 

fulcro nos §§ 2º e 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; c) 

bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) 

baixa exigência temporal do serviço fornecido. ADVIRTA-SE ao douto 

causídico da parte autora de que o cumprimento da sentença ou execução 

dela em índices e parâmetros diversos do acima estabelecido também será 

punido como ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, pois que 

deixa de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e cria embaraço 

à sua efetivação, 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, servindo a presente como ADVERTÊNCIA a que se refere o § 

1º, do mesmo art. 77, do citado diploma legal “Art. 77. Além de outros 

previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e 

de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: IV - 

cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou 

final, e não criar embaraços à sua efetivação; § 1o Nas hipóteses dos 

incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no 

caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à 

dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI 

constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem 

prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao 

responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo 

com a gravidade da conduta. § 5o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa prevista no § 2o poderá ser fixada em até 10 (dez) 

vezes o valor do salário-mínimo.” Deixo de condenar o polo passivo nas 

custas processuais, ante a isenção prevista no art. 8º, § 1º, da Lei 

8.620/93 c.c. o art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/01 e o art. 460 da 

CNGC/TJMT. Deixo de remeter os autos para reexame necessário ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 1.000 (um mil) salários-mínimos, art. 

496, § 3º, inciso I, do NCPC. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

alterado pelo Provimento nº 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Expeça-se o necessário para o 

pagamento dos honorários periciais do médico perito. Intime-se o médico 

perito a respeito desta decisão e para informar os dados bancários para 

levantamento dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias, caso 

necessário. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 31 de maio de 

2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000707-14.2018.8.11.0009. IMPETRANTE: JOSE 

MUNIZ IMPETRADO: ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE COLÍDER - MT O 

SENHOR ,NOBORU TOMIYOSHI Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

mandado de segurança com pedido liminar impetrado por JOSÉ MUNIZ 

contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE COLÍDER, alegando 

violação ao direito líquido e certo ao atendimento de saúde pelo SUS. 

Sustenta a parte impetrante ser portadora de colecistite litiásica e 

coledocolitíase obstrutiva (CID 10 K 83.9), e, em razão da indisponibilidade 

de médico especialista fornecido pelo SUS, foi internada no dia 23/04/2018 

no Hospital Santa Inês no Município de Colíder, fato gerador da despesa de 

R$ 1.130,00 (um mil, cento e trinta reais), transferida no dia seguinte para 

o Hospital Santo Antônio no Município de Sinop. Diz não ter condições 

financeiras para o custeio das despesas médico-hospitalares advindas. 

Daí requer, liminarmente, o custeio das despesas de ambos os 

estabelecimentos hospitalares. No mérito, pede a confirmação da liminar 

com a cobertura de todos os procedimentos cirúrgicos, internações e 

medicamentos necessários por tempo indeterminado. Determinou-se a 

intimação da parte impetrada para se manifestar quanto ao pedido liminar 

(id. 12944622), que relatou não ter praticado qualquer coação, ato ilegal 

ou abuso de direito que justifique a impetração do mandado de segurança, 

sendo a responsabilidade pela média e alta complexidade do Estado de 

Mato Grosso (id. 12967930). Instado a se manifestar, o atuante membro do 

Ministério Público, de maneira equilibrada, ponderou sobre a universalidade 

do acesso à saúde no âmbito do SUS, mas que, no caso concreto, a parte 

impetrante sequer deu entrada administrativa, a prejudicar a certeza e a 

liquidez de seu pleito. Relatou também que a parte impetrante não 

demonstrou sua hipossuficiência, assistida que está por advogado 

particular, tudo a recomendar a denegação da ordem (id. 13410462). II - 

FUNDAMENTAÇÃO Não obstante os valiosos argumentos da parte 

impetrante, assiste razão à parte impetrada e ao digno membro do 

Ministério Público. O mandado de segurança tem por objetivo proteger 

direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas 

data”, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa 

física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por 

parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça. Nesse sentido, a causa de pedir - pois que adotada 

a teoria da substanciação, nos termos do inciso III, do art. 319, do NCPC - 

deve vir demonstrada de plano, vale dizer, o direito líquido e certo deve 

ser incontroverso, estreme de dúvidas, comprovado por meio de prova 

pré-constituída. Malgrado a imprescindibilidade do tratamento pleiteado, 

demonstrado que está nos exames laboratoriais, laudos, atestados e 

documentos médicos juntados, verificada a patologia que acomete a parte 

autora, observa-se que o(s) tratamento(s) demandado(s) por ela sequer 

fora(m) pleiteado(s) administrativamente. No particular, denota-se que a 

parte impetrante optou de imediato pelo atendimento médico em rede 

particular, inexistindo nos autos negativa seja do Município de Colíder, seja 

do Estado de Mato Grosso para a concessão dos tratamentos almejados. 

Daí porque, não havendo pedido administrativo e eventual negativa de 

atendimento por parte do ente estatal, não há falar em ilegalidade ou abuso 

de poder na forma do art. 1º da Lei 12.016/09. No respeitante, precedente 

desta Corte de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA — ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE — CIRURGIA — OBESIDADE MÓRBIDA — SUBSTITUÍDA COM 

VINTE E SETE (27) ANOS DE IDADE — SOLICITAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE (SUS) AGENDAMENTO DE CONSULTA COM 

ENDOCRINOLOGISTA — COMPARECIMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO POR TEMER PELA DEMORA NO 

AGENDAMENTO DA CONSULTA — JUNTADA POSTERIOR DE 

DOCUMENTO MÉDICO PARTICULAR COM A DECLARAÇÃO DE QUE 

NECESSITA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA OBESIDADE (PESO 

138,6KG ESTATURA 173CM IMC 46,5), VISTO QUE NÃO OBTEVE 

SUCESSO COM TRATAMENTO CLÍNICO. PORTADORA DE HIPERTENSÃO 

ARTERIAL — REQUISIÇÃO DO PARQUET NO SENTIDO QUE O MÉDICO 

INDICASSE O CID E A NECESSIDADE URGENTE DELA SE SUBMETER AO 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO RECOMENDADO PARA OBESIDADE (IMC 

46,5), ESCLARECENDO, AINDA, SE DEVIDO AOS FATORES 

RELACIONADOS À HIPERTENSÃO ARTERIAL DA PACIENTE, HAVERÁ 

COMPROMETIMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DAQUELA, CASO NÃO 

SEJA REALIZADA A CIRURGIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA — 

RELATÓRIO MÉDICO QUE, SEM PROCEDER À NOVA CONSULTA, 

ACRESCENTA OUTRAS COMORBIDADES E ENTRE PARÊNTESES INDICA A 

URGÊNCIA — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — AUSÊNCIA — DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA — PRETENSÃO A TRATAMENTO 

PRIVILEGIADO — CONSTATAÇÃO. A substituída, pessoa jovem com vinte 

e sete (27) anos de idade, após solicitar ao Sistema Único de Saúde – 

SUS o agendamento de consulta com médico endocrinologista 

compareceu ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso “por temer 

pela demora no agendamento da consulta” e junta, posteriormente, 

declaração médica que menciona uma única comorbidade, hipertensão 

arterial. Em decorrência de requisição do Parquet de relatório médico 

“indicando o CID e a necessidade urgente dela se submeter ao 

procedimento cirúrgico recomendado para obesidade (IMC 46,5), 

esclarecendo, ainda, se devido aos fatores relacionados à hipertensão 

arterial da paciente, haverá comprometimento do estado de saúde 

daquela, caso não seja realizada a cirurgia em caráter de urgência”; o 

médico, sem novo exame da paciente, insere outras comorbidades e, 

entre parênteses, grava a palavra “urgente”. Dessa forma, não é possível 

conferir a esse procedimento anômalo o caráter de prova pré-constituída 

em sede de mandado de segurança; pelo contrário, o que se constata é a 

simples pretensão de se obter tratamento privilegiado em detrimento dos 

demais, algo impensável em uma República. Logo não há direito líquido e 

certo a ser protegido pelo mandado de segurança.Mandado de segurança 

indeferido.” (TJMT - MS 67985/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 04/09/2017). De 

outro lado, impossível a cobrança ou o ressarcimento de valores por meio 

da presente ação constitucional, na forma da Súmula 269 do Supremo 

Tribunal Federal: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de 

cobrança.” Nesse sentir, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. 

COBRANÇA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SÚMULA 269/STF. 

ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 2. O aresto estadual está em 

sintonia com a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal, firme no 

sentido de que não pode o mandado de segurança ser utilizado como 

substitutivo de ação de cobrança, na esteira, aliás, do entendimento do 

Supremo Tribunal Federal cristalizado na Súmula 269. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no REsp: 1404946 SP 

2013/0317166-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 

26/05/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2015). 

III - DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO 

INICIAL por ausência de direito líquido e certo e de ato ilegal ou abusivo 

exigidos para admissão do mandado de segurança, e, com isso, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10, 

“caput”, da Lei 12.016/09 c.c. o art. 485, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Deixo de condenar a parte 

impetrante em custas processuais em razão do art. 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso c.c. o art. 77, parágrafo único, do 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem 

como em honorários advocatícios, na autorização do art. 25 da Lei 

12.016/09 e das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Decisão 

prolatada às 18h31 do dia 18/06/2018, dada a urgência que o caso requer 

por prioridade legal. Colíder, 18 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000398-27.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SALETE VIEIRA LUENEMBERG (EXECUTADO)

PAULO ROBERTO LUENENBERG (EXECUTADO)
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ARUANA PALACE HOTEL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000398-27.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: ARUANA PALACE HOTEL LTDA - ME, 

MARIA SALETE VIEIRA LUENEMBERG, PAULO ROBERTO LUENENBERG 

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. Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada 

pelas partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser 

igualmente partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se 

beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. 

Publique-se. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 

20 de junho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000398-27.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SALETE VIEIRA LUENEMBERG (EXECUTADO)

PAULO ROBERTO LUENENBERG (EXECUTADO)

ARUANA PALACE HOTEL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido “perímetro 

urbano" e que o valor destina-se à intimação dos executados acerca dos 

termos da sentença proferida nos autos. COLÍDER, 09 de agosto de 2018. 

Patrícia Novaes Costa Dominguez Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000488-69.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. Q. (REQUERENTE)

A. C. Q. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000488-69.2016.8.11.0009. REQUERENTE: 

ALESSANDRO CRISPIM QUEIROZ, ALICE CRISPIM QUEIROZ REQUERIDO: 

FRANCISCO DE SOUZA COSTA Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação 

de investigação de paternidade c.c. alimentos proposta pela Defensoria 

Pública, em substituição processual de ALESSANDRO CRISPIM QUEIROZ, 

menor representado pela genitora Alice Crispim Queiroz, em desfavor de 

FRANCISCO DE SOUZA COSTA, todos devidamente qualificados nos 

autos. Deferiu-se a gratuidade da justiça e designou-se audiência de 

conciliação para o dia 23/02/2017, às 14h30 (Num. 3718385 - Págs. 1/2). 

Realizada a audiência, as partes optaram pelo exame pericial de DNA, 

colhido o material biológico na própria audiência pelo médico atuante nesta 

municipalidade (Num. 4965174 - Pág. 1). Em contestação, o requerido 

aduziu dúvidas quanto à paternidade e pleiteou, em caso de procedência 

da ação, que os alimentos fossem arbitrados a partir da data do trânsito 

em julgado da sentença. Alfim, pugnou pela gratuidade da justiça (Num. 

5561137 - Págs. 1/5). Laudo pericial de investigação de paternidade, por 

meio exame de DNA, aportado aos autos (Num. 5604660 - Pág. 1/3). 

Instadas a se manifestarem, as partes pugnaram pela extinção do feito 

(Num. 9958913 - Pág. 1 e Num. 10064261 - Pág. 1), inexistindo oposição 

do ente ministerial (Num. 10346526 - Pág. 1) II - FUNDAMENTAÇÃO 

Realmente, constatou-se que FRANCISCO não é pai biológico do menor 

Alessandro Crispim Queiroz, consoante exame de DNA aportado aos 

autos. A idoneidade do exame genético é reconhecida quer pela doutrina, 

quer pela jurisprudência, e não há dúvida acerca de sua eficácia tanto em 

afirmar quanto em afastar a paternidade, tanto que as partes pugnaram 

pela extinção do feito com a concordância do Ministério Público. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, com isso, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do 

art. 85, do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, 

o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço 

(art. 85, § 2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 

tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, 

somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de 

que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado 

esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. 

Cientifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público. Após o trânsito 

em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 05 de julho de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84242 Nr: 1634-70.2013.811.0009

 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: EMERSON CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABEMI SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/ 8184-A

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte REQUERIDA devidamente INTIMADA para pagamento das custas 

judiciais, no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), e das taxas judiciárias, no valor de R$148,25 (Cento e 

quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos), perfazendo o total de R$ 

561,65, bem como as diligências do(s) oficial (ais) de Justiça no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), conforme apontado acima, devendo 

promover o recolhimento e comprovar, perante a Central de Arrecadação 

e Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, no endereço constante 

do rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores retro mencionados 

deverão ser recolhidos em guias geradas pelo site, conforme a espécie.

 Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão das 

guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes, deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e incluir o valor, clicar no item TAXA e 
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incluir o valor. O sistema vai gerar um boleto único. Para o pagamento da 

Diligência do Oficial de Justiça, acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no item Emissão de Guia de Diligência, 

preencher os campos, o sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica a parte advertida de que, uma vez transcorrido o 

referido prazo, serão tomadas as providências cabíveis, 

encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao Departamento de Controle e 

Arrecadação- DCA/MT, para a devida INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO 

ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos Provimentos nº 40/2014-CGJ e 

14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 09/2014/PRES/DGTJ e 

10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86013 Nr: 3411-90.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A, ELLEN CRISTINA 

GONÇALVES PIRES - OAB:SP/131600, VENTURA ALONSO PIRES - 

OAB:132321/SP, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - OAB:8032-B/MT

 Conforme preceitua o artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ, fica 

a parte REQUERIDA devidamente INTIMADA para pagamento das custas 

judiciais, no valor de R$ 905,55, e das taxas judiciárias, no valor de R$ 

905,55, perfazendo o total de R$ 1.811,10, e diligências do oficial de 

Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), devendo promover o 

recolhimento e comprovar, perante a Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Comarca de Colíder, no endereço constante do 

rodapé, no prazo de cinco (5) dias. Os valores retro mencionados 

deverão ser recolhidos em guias geradas pelo site, conforme a 

espécie.Neste ato, fica a parte devidamente cientificada de que a emissão 

das guias será feita por meio de acesso ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, onde clicando no item Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes, deverá preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Em seguida, 

deverá clicar no item CUSTAS e incluir o valor, clicar no item TAXA e 

incluir o valor. O sistema vai gerar um boleto único. Para o pagamento da 

Diligência do Oficial de Justiça, acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no item Emissão de Guia de Diligência, 

preencher os campos, o sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – 

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: Fica a parte 

advertida de que, uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas 

as providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 22005 Nr: 2316-11.2002.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA SEVERIANA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josemary Cançado - 

OAB:MT/4.127-A

 Vistos.

Ante a divergência entre os cálculos, remetam-se os presentes autos à 

Contadoria para que apure o acerto ou o desacerto da realização do 

cálculo apresentado pela parte exequente.

Em seguida, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se quanto ao cálculo elaborado.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56822 Nr: 1111-29.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIL FLORES BENITES

 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.

Ante a divergência entre os cálculos, remetam-se os presentes autos à 

Contadoria para que apure o acerto ou o desacerto da realização do 

cálculo apresentado pela parte exequente.

Em seguida, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se quanto ao cálculo elaborado.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84352 Nr: 1749-91.2013.811.0009

 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: LEONIRDA SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a divergência entre os cálculos, remetam-se os presentes autos à 

Contadoria para que apure o acerto ou o desacerto da realização do 

cálculo apresentado pela parte exequente.

Em seguida, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se quanto ao cálculo elaborado.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97443 Nr: 418-69.2016.811.0009

 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: DOUGLAS EDUARDO DE MORAES PEREIRA, SANDRA 

MEIRE DE MORAES QUERINO, LORRANNY DE ALMEIDA PEREIRA, 

ANDRIELY DE ALMEIDA PEREIRA, ELEANDRA DE ALMEIDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY GAVIOLI - OAB:18740, 

Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/ 

8184-A

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA às partes RÉ(s) para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no total de R$ 549,86 

(quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos), a que 
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foram condenados, (50% cada), nos termos da r. sentença. Este valor 

deverá ser lançado na guia única de forma separada, sendo que cada réu 

pagará R$ 206,70 (duzentos e seis reais e setenta centavos), de custas 

judiciais e R$ 68,12 (Sessenta e oito reais e doze centavos) para fins da 

guia de taxa judiciária, Bem como as diligências do(s) oficial (ais) de 

Justiça no valor de R$ 18,00 (Dezoito reais), sendo cada parte pagará R$ 

9,00. Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o 

valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da taxa. Para o pagamento 

da Diligência do Oficial de Justiça, acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no item Emissão de Guia de Diligência, 

preencher os campos, o sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000566-92.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI (REQUERENTE)

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. RAMUSKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000566-92.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, LIDER DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS - EIRELI REQUERIDO: A. T. RAMUSKI & CIA LTDA - ME Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação por falta de interesse processual. Considerando 

que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte requerida não foi citada 

e, consequentemente, não apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC, revogando a liminar 

concedida. Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, 

salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC. Mas deixo de condená-la em honorários 

advocatícios, considerando a inexistência de citação do polo passivo. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito 

em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 08 de agosto de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000911-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON ZAMBORSKY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

Parte final da decisão: "...Ante o exposto, declaro este Juízo comum da 

Segunda Vara incompetente para processar e julgar a causa. Por 

conseguinte, declino a competência em favor da comarca de Guarantã do 

Norte/MT, para onde deverão ser REMETIDOS os autos em epígrafe..."

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81289 Nr: 2354-71.2012.811.0009

 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: RRL, 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:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca da Certidão do Oficial de 

Justiça ( fls. 78), nos autos em referência que se encontram à disposição 

na Secretaria.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112788 Nr: 2155-39.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ALVES DE MOURA, AJADIR DE 

LEMOS AJALA LOUBET, ROBERTO SANTOS DA SILVA, PAULO SERGIO 

BERTOLO, CLEBER TEOBALDO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16.241/MT, SHIRLENE BENITES - OAB:16.211, THIAGO 

ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964, THIAGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:13388

 Autos n°. 2155-39.2018.811.0009 – Código n°. 112788

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 27 de setembro de 

2018, às 14h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 30 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85891 Nr: 3284-55.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN, LUIZ 

ANTONIO SALGUEIRO, BENEDITO MOREIRA BRITO, LUIZ DONIZETTI 

ROCHA, RICARDO CALDEIRA REZENDE, ADMAR AGOSTINI MANICA, 

OSMAR SERAFINI RODRIGUES, LUIZ PEDRO PAGLIOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - OAB:MT 7.0l0, 

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, CILSO 

PEREIRA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT- 20.430, ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875, FREDERICO STECCA CIONI - OAB:MT 
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15848, ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - OAB:16.045/MT, JAYME 

RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, NEUMA 

TEREZINHA PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B, RICARDO 

ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT, RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 Autos nº. 3284-55.2013.811.0009 – Código nº. 85891

Despacho

Vistos, etc.

1. Considerando a justificativa apresentada pela testemunha José Roberto 

Alvim, fls. 608/612, comprovada pelo documento de fls. 613/614, REVOGO 

a deliberação anterior (fl. 595-v), no tocante a condução coercitiva do 

mesmo, bem como o pagamento da multa e por consequência a expedição 

de cópias a autoridade policial para apuração de eventual crime.

2. No mais, mantem-se inalterados os demais comando exarados no 

decisum supracitado.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 8 de agosto de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93627 Nr: 1794-27.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHAIMES RHUDIERY SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. ACOLHO 

integralmente o pedido ministerial, utilizando seu parecer como razão de 

decidir. Para tanto: 1) DECRETO a revelia do acusado nos termos do art. 

367 do CPP. 2) REDESIGNO a audiência para o dia 24 de Outubro de 2017 

às 16:00 MT. Saem os presentes intimados. Conforme requerido pelo 

Ministério Público EXPEÇA-se mandado de condução coercitiva em relação 

a testemunha Lucas Alexandre Pessoa Cavalcante. REQUISITE-se a 

testemunha Ronaldo V dos Santos, ora policial militar, OFICIANDO, 

outrossim, o comando para que justifique a ausência do policial nos 

moldes da manifestação ministerial no prazo de 10 dias. Com o retorno da 

resposta do ofício, abra-se vista ao ministério público para que requeira o 

de direito. 3) INDEFIRO o pedido de isenção de multa da testemunha Lucas, 

em que pese as declarações, não trouxe nenhum documento probante.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110251 Nr: 531-52.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO nos termos avençados acima; 

2) DEFIRO o pedido de parcelamento do salário-mínimo em duas parcelas 

iguais, com vencimentos dia 10/08 e 10/09 do corrente ano, a serem 

depositados na conta única. 3) Outrossim, considerando que com o aceite 

pelo acusado da proposta já restou consignada na missiva a fiscalização 

por este Juízo deprecado, MANTENHA-SE a epistola em cartório até o 

decurso do período de prova e após, devolva-se a origem, precedido, 

todavia, de certidão atestando o decurso do prazo/cumprimento das 

condições. Saem os presentes intimados. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111091 Nr: 1133-43.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina da Silva Monteiro - 

OAB:10517

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. Cumprida a missiva, 

devolva a Comarca de origem com as nossas homenagens de estilo, 

mediante as baixas e anotações necessárias”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110307 Nr: 573-04.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARQUES DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11324/O

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) CONCEDO o prazo 

de cinco dias para que a defesa junte o termo de substabelecimento. 2) 

Cumprida a missiva, devolva a Comarca de origem com as nossas 

homenagens de estilo, mediante as baixas e anotações necessárias”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 105797 Nr: 1825-76.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Consoante se 

evidencia dos autos, a reeducanda foi condenada a cumprir pena privativa 

de liberdade em regime inicial fechado tendo sido beneficiada pela 

progressão para o regime semiaberto em 20.07.2018, decisão de fls. 283. 

Consta ainda condenação ao pagamento de 1.108 (mil cento e oito) dias 

multa. Assim, considerando que inexistem instalações disponíveis 

compatíveis com a definição de Colônia Agrícola ou Industrial, nesta 

comarca. E ainda, em virtude da omissão estatal em não disponibilizar 

estabelecimento para cumprimento de penas em regime semiaberto, nos 

moldes condizentes com o que o próprio Estado legiferante, deverão ser 

fixadas as condições do regime aberto nos seguintes termos: a) proibição 

de se ausentar da Comarca onde reside, sem prévia autorização do Juízo; 

b) Comparecimento pessoal e obrigatório ao Juízo, mensalmente, 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 20 

horas, permanecendo recolhido em sua residência durante o repouso e 

nos dias de folga, salvo motivo justificável. d) Comprovação de atividade 

lícita. e) monitoramento eletrônico através de tornozeleira eletrônica. 3) 

OFICIE-SE aos Órgãos da Segurança Pública noticiando as condições 

impostas, como forma de fiscalização e controle do seu cumprimento. 4) 

ACOLHO o pedido ministerial de fls. 293, para tanto RETIFIQUE-SE o 

cálculo de pena de fl. 291, devendo constar a data de início de 

cumprimento de pena no regime semiaberto (20/07/2018, fls. 283-v. 5) 

PROCEDA-SE o cálculo da pena de multa, e após, INTIME-SE a reeducanda 

para a retirada das guias e início do pagamento no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de envio de fotocópias à Procuradoria Geral do Estado – PGE.. 

CUMPRA-SE”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010285-81.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010285-81.2015.8.11.0009 Parte Autora: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

Parte Ré: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) exequente, de todo teor da Manifestação 

peticionada no ID – 14005092, para no prazo de 05 (cinco) dias, pugnar o 

que entender de direito. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 
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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: 8010310-60.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

URBANA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010310-60.2016.8.11.0009 Parte Autora: RAFAEL MENDES DA SILVA 

Parte Ré: URBANA TRANSPORTES LTDA - ME e outros FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte promovente de todo o teor da certidão 

do Oficial de justiça juntada no ID - 13503714 e correspondência devolvida 

de ID – 13212378, bem como, para apresentar o novo endereço da parte 

promovente, no prazo de 5 (cinco), para fins de intimação. 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: 1000125-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EROIZA MADRUGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO PJe: 

1000125-14.2018.8.11.0009 Parte Autora: EROIZA MADRUGA DE 

OLIVEIRA Parte Ré: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte Requerente para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 04 de outubro de 2018, 

14h40min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Bem como, da Decisão de ID: 14577268. Colíder/MT, 

07 de agosto 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: 1000126-96.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EROIZA MADRUGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO PJe: 

1000126-96.2018.8.11.0009 Parte Autora: EROIZA MADRUGA DE 

OLIVEIRA Parte Ré: SERASA S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte Requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 04 de outubro de 2018, 15h00min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Bem como, da Decisão de ID: 14576987. Colíder/MT, 07 de 

agosto 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000242-05.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

UELLITON JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO PJe: 

1000242-05.2018.8.11.0009 Parte Autora: UELLITON JOSE PEREIRA Parte 

Ré: BANCO DO BRASIL S.A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte Requerente para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 04 de outubro de 2018, 15h20min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Bem como, da 

Decisão de ID: 14573994. Colíder/MT, 07 de agosto 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-09.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LINDBERG CARVALHO LAGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000007-09.2016.8.11.0009. REQUERENTE: LINDBERG CARVALHO 

LAGES REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA Vistos. O pedido de assistência 

judiciária gratuita foi indeferido (Num. 11264192 - Pág. 1/4). Assim, 

intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, incluindo-se as custas e 

despesas processuais dispensadas no primeiro grau de jurisdição, na 

determinação do parágrafo único do art. 54 da Lei 9.099/95. Ressalta-se 

que o não atendimento das providências acima declinadas acarretará na 

deserção do recurso inominado (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95). Decorrido 

o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Colíder, 09 de agosto 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-48.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO CIPRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000858-48.2016.8.11.0009. REQUERENTE: ORLANDO CIPRIANO DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. 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-a, por meio de seu 

procurador, para que, no prazo de 05 (cinco) 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 e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a comprovação, 

deverá a parte autora recolher o preparo recursal no prazo acima 

assinalado, incluindo-se as custas e despesas processuais dispensadas 

no primeiro grau de jurisdição, na determinação do parágrafo único do art. 

54 da Lei 9.099/95. Ressalta-se que o não atendimento das providências 

acima declinadas acarretará na deserção do recurso inominado (art. 42, § 

1º, da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 27 de julho 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001341-44.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR GERMANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001341-44.2017.8.11.0009. REQUERENTE: VALDENIR GERMANO DA 

SILVA REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA Vistos. 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-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 05 

(cinco) 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 e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora recolher o preparo 

recursal no prazo acima assinalado, incluindo-se as custas e despesas 

processuais dispensadas no primeiro grau de jurisdição, na determinação 

do parágrafo único do art. 54 da Lei 9.099/95. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará na deserção 

do recurso inominado (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo 

sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Colíder, 27 de julho 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000539-46.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000539-46.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ROSIMEIRE SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 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-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 05 

(cinco) 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 e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora recolher o preparo 

recursal no prazo acima assinalado, incluindo-se as custas e despesas 

processuais dispensadas no primeiro grau de jurisdição, na determinação 

do parágrafo único do art. 54 da Lei 9.099/95. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará na deserção 

do recurso inominado (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo 

sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Colíder, 27 de julho 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-16.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000002-16.2018.8.11.0009. REQUERENTE: FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 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-a, por meio de seu 

procurador, para que, no prazo de 05 (cinco) 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 
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justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a comprovação, 

deverá a parte autora recolher o preparo recursal no prazo acima 

assinalado, incluindo-se as custas e despesas processuais dispensadas 

no primeiro grau de jurisdição, na determinação do parágrafo único do art. 

54 da Lei 9.099/95. Ressalta-se que o não atendimento das providências 

acima declinadas acarretará na deserção do recurso inominado (art. 42, § 

1º, da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 27 de julho 

2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000904-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE JESUS DA ROSA (EXECUTADO)

J. H. JESUS DA ROSA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000904-66.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: EXEQUENTE: VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP Parte Ré: 

EXECUTADO: J. H. JESUS DA ROSA - EPP, JOSE HENRIQUE JESUS DA 

ROSA . FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente, por todo o teor do 

despacho de id. 14400762, bem como, da Certidão de id. 14640516, 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000701-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE JESUS DA ROSA (EXECUTADO)

J. H. JESUS DA ROSA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000701-07.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: EXEQUENTE: VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP Parte Ré: 

EXECUTADO: J. H. JESUS DA ROSA - EPP, JOSE HENRIQUE JESUS DA 

ROSA . FINALIDADE: INTIMAR a parte exequente, através do advogado 

por todo o teor do despacho de id.14400758, bem como, da Certidão de id. 

14644607, 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001339-74.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA SILVA (REQUERENTE)

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: 1001339-74.2017.8.11.0009; 

Valor causa: R$ 7.452,42; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Parte Autora: REQUERENTE: ELIAS DA SILVA Parte 

Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. . Finalidade: INTIMAR a(s) 

p a r t e ( s )  r e q u e r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a) legalmente constituído(a) nos 

autos, por todo o teor do recurso inominado (id- 14613255), 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: 1000087-02.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MOURA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000087-02.2018.8.11.0009. REQUERENTE: DANIEL MOURA GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos 

princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção 

do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui relação jurídica com a parte Reclamada, 

desconhecendo a origem do débito que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA. A despeito das alegações esposadas na peça defensiva 

acerca da existência de obrigação contraída e não adimplida pela parte 

Reclamante, que pudesse legitimar a existência do débito, forçoso 

reconhecer não ter a Reclamada logrado êxito em demonstrar nos autos, 

de forma inequívoca, tal assertiva. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Diante da negativa da 

parte Reclamante, cabia à parte reclamada comprovar a regularidade do 

débito e a existência de relação jurídica entre as partes, apresentando o 

contrato devidamente assinado, ou o áudio da gravação, se a contratação 

foi realizada por “call center”, ônus do qual não se desincumbiu. As telas 

de computador colacionadas não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes, sendo provas confeccionadas unilateralmente. 

Por outro lado, mesmo que a contratação tivesse sido realizada por 

terceiro, utilizando-se de documentos adulterados ou qualquer outro meio 

fraudulento, a responsabilidade da Reclamada encontra-se patente, senão 

pela falta de cuidado objetivo necessário na conferência, de forma 

eficiente, dos dados e documentos no momento da contratação dos 

serviços, ônus que lhe incumbia. É a teoria do risco da atividade negocial, 

preconizada no artigo 927 do Código Civil. Portanto, não trouxe a ré prova 

que evidenciasse a legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus 

da qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do NCPC. Nesse sentido, 

a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 
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decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I 

do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial para DECLARAR a inexistência do débito negativado pela 

Reclamada - no valor de R$173,07 ( cento e setenta e tres reais e sete 

centavos ),- e CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do 

STJ). Sem custas e honorários. À consideração da(o) Excelentíssima(o) 

Juiz(a) de Direito para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, Arquive-se sem necessidade de intimar a parte 

Autora ou a parte Requerida. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

Vistos. Excepcionalmente, DEIXO DE HOMOLOGAR a respeitável minuta 

do(a) zeloso(a) Juiz(a) Leigo(a), e passo a proferir SENTENÇA EM 

SUBSTITUIÇÃO, na licença do art. 40, "caput", da Lei 9.099/95. I - 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, 

com base no art. 355, inciso I, do NCPC. E os pedidos formulados pela 

parte autora não merecem acolhimento, prevalecendo os argumentos da 

parte ré. É que esta (parte ré) demonstrou que aquela (parte autora) foi/é 

sua cliente, notadamente porque efetuou o pagamento de faturas de 

consumo dos anos de 2016 referente à conta 0274382313 do telefone 

(93) 9 9120-6904, na autorização do art. 225 do Código Civil c.c. os arts. 

440 e 441 do NCPC: “Art. 225. As reproduções fotográficas, 

cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 

reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” “Art. 440. O juiz apreciará o valor probante do documento 

eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor.” 

“Art. 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e 

conservados com a observância da legislação específica.” Daí porque 

desnecessária a exibição de eventual contrato, máxime se considerar a 

possibilidade de contratação eletrônica ou remota, inclusive com 

autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 51, § 1º, da Resolução 

632/14 da Anatel: “Art. 51. Na contratação, a Prestadora deve entregar ao 

Consumidor o contrato de prestação do serviço e o Plano de Serviço 

contratado, bem como demais instrumentos relativos à oferta, juntamente 

com login e senha necessários a acesso ao espaço reservado ao 

Consumidor na página da Prestadora na internet, quando for o caso. § 1º 

Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações se dê por meio 

do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao Consumidor, por 

mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, os documentos 

mencionados no caput.” Outrossim, tais concessionárias telefônicas são 

constantemente fiscalizadas pela respectiva agência reguladora, que 

possui livre acesso a todas as suas operações, na autorização do art. 10, 

incisos VI e XXII, da da Resolução 477/07 da Anatel: “Art. 10. Além das 

outras obrigações decorrentes da regulamentação editada pela Anatel e 

aplicáveis a serviços de telecomunicações e, especialmente, ao SMP, 

constituem deveres da prestadora: VI - permitir, aos agentes de 

fiscalização da Anatel, livre acesso, em qualquer época, às obras, às 

instalações e aos equipamentos relacionados à prestação do SMP, bem 

como aos seus registros contábeis, mantido o devido sigilo; XXII - manter, 

à disposição da Anatel e demais interessados, os documentos de 

natureza fiscal, os quais englobam os dados das ligações efetuadas e 

recebidas, data, horário de duração e valor da chamada, bem como os 

dados cadastrais do assinante, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 

em conformidade com o que prescreve o art. 11 da Lei nº 8.218/1991, de 

29/08/1991, c/c art. 19 da Resolução nº 247, de 14/12/2000.” De outro 

lado, vê-se que a presente demanda aparentemente se enquadra na 

hipótese delineada no item “II.1 - Da indústria do dano moral”. Portanto, 

comprovada documentalmente pela parte demandada a existência da 

dívida cuja quitação não foi demonstrada pela parte autora na forma 

estabelecida no art. 320 do Código Civil, mostra-se legítima a inscrição nos 

cadastros de inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do 

dever de indenizar. Com a litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte 

autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, o que, 

como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), 

incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se 

estabelece em 10% (dez por cento) do valor da causa, considerada a 

condição pessoal da parte autora e a gravidade da conduta. Aquele que 

omite e faz declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder 

Judiciário na busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de 

criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a 

administração da justiça pela fraude empregada com o intuito de induzir a 

erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código Penal: “Falsidade 

ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, 

prejudicadas as arguições preliminares; b) CONDENO a parte autora por 

litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, atribuída em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que perfaz o montante 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como ao pagamento de CUSTAS 

PROCESSUAIS, além de todas as despesas assumidas pela parte ré com 

este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 

1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, 

parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do 

FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 

do NCPC), além de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza 

e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) 

ótimo o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) 

baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Diante da má-fé empregada, porquanto a parte 

autora usufruiu dos serviços do Poder Judiciário para uma causa inidônea, 

não sendo justo e correto que a coletividade pague por isso com os 

custos diretos e indiretos dos serviços judiciários, mas principalmente 

porque tal conduta contribui para a morosidade da prestação jurisdicional 

àqueles que efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput”, do NCPC, art. 

470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 

136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 
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despesas que efetuou. “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária 

poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas 

contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou 

formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem 

suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento em 

primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente após o trânsito em julgado 

desta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Colíder, 09 de agosto de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000087-02.2018.8.11.0009. REQUERENTE: DANIEL MOURA GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos 

princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção 

do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui relação jurídica com a parte Reclamada, 

desconhecendo a origem do débito que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA. A despeito das alegações esposadas na peça defensiva 

acerca da existência de obrigação contraída e não adimplida pela parte 

Reclamante, que pudesse legitimar a existência do débito, forçoso 

reconhecer não ter a Reclamada logrado êxito em demonstrar nos autos, 

de forma inequívoca, tal assertiva. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Diante da negativa da 

parte Reclamante, cabia à parte reclamada comprovar a regularidade do 

débito e a existência de relação jurídica entre as partes, apresentando o 

contrato devidamente assinado, ou o áudio da gravação, se a contratação 

foi realizada por “call center”, ônus do qual não se desincumbiu. As telas 

de computador colacionadas não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes, sendo provas confeccionadas unilateralmente. 

Por outro lado, mesmo que a contratação tivesse sido realizada por 

terceiro, utilizando-se de documentos adulterados ou qualquer outro meio 

fraudulento, a responsabilidade da Reclamada encontra-se patente, senão 

pela falta de cuidado objetivo necessário na conferência, de forma 

eficiente, dos dados e documentos no momento da contratação dos 

serviços, ônus que lhe incumbia. É a teoria do risco da atividade negocial, 

preconizada no artigo 927 do Código Civil. Portanto, não trouxe a ré prova 

que evidenciasse a legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus 

da qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do NCPC. Nesse sentido, 

a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I 

do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial para DECLARAR a inexistência do débito negativado pela 

Reclamada - no valor de R$173,07 ( cento e setenta e tres reais e sete 

centavos ),- e CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do 

STJ). Sem custas e honorários. À consideração da(o) Excelentíssima(o) 

Juiz(a) de Direito para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, Arquive-se sem necessidade de intimar a parte 

Autora ou a parte Requerida. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

Vistos. Excepcionalmente, DEIXO DE HOMOLOGAR a respeitável minuta 

do(a) zeloso(a) Juiz(a) Leigo(a), e passo a proferir SENTENÇA EM 

SUBSTITUIÇÃO, na licença do art. 40, "caput", da Lei 9.099/95. I - 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, 

com base no art. 355, inciso I, do NCPC. E os pedidos formulados pela 

parte autora não merecem acolhimento, prevalecendo os argumentos da 

parte ré. É que esta (parte ré) demonstrou que aquela (parte autora) foi/é 

sua cliente, notadamente porque efetuou o pagamento de faturas de 

consumo dos anos de 2016 referente à conta 0274382313 do telefone 

(93) 9 9120-6904, na autorização do art. 225 do Código Civil c.c. os arts. 

440 e 441 do NCPC: “Art. 225. As reproduções fotográficas, 

cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 
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reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” “Art. 440. O juiz apreciará o valor probante do documento 

eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor.” 

“Art. 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e 

conservados com a observância da legislação específica.” Daí porque 

desnecessária a exibição de eventual contrato, máxime se considerar a 

possibilidade de contratação eletrônica ou remota, inclusive com 

autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 51, § 1º, da Resolução 

632/14 da Anatel: “Art. 51. Na contratação, a Prestadora deve entregar ao 

Consumidor o contrato de prestação do serviço e o Plano de Serviço 

contratado, bem como demais instrumentos relativos à oferta, juntamente 

com login e senha necessários a acesso ao espaço reservado ao 

Consumidor na página da Prestadora na internet, quando for o caso. § 1º 

Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações se dê por meio 

do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao Consumidor, por 

mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, os documentos 

mencionados no caput.” Outrossim, tais concessionárias telefônicas são 

constantemente fiscalizadas pela respectiva agência reguladora, que 

possui livre acesso a todas as suas operações, na autorização do art. 10, 

incisos VI e XXII, da da Resolução 477/07 da Anatel: “Art. 10. Além das 

outras obrigações decorrentes da regulamentação editada pela Anatel e 

aplicáveis a serviços de telecomunicações e, especialmente, ao SMP, 

constituem deveres da prestadora: VI - permitir, aos agentes de 

fiscalização da Anatel, livre acesso, em qualquer época, às obras, às 

instalações e aos equipamentos relacionados à prestação do SMP, bem 

como aos seus registros contábeis, mantido o devido sigilo; XXII - manter, 

à disposição da Anatel e demais interessados, os documentos de 

natureza fiscal, os quais englobam os dados das ligações efetuadas e 

recebidas, data, horário de duração e valor da chamada, bem como os 

dados cadastrais do assinante, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 

em conformidade com o que prescreve o art. 11 da Lei nº 8.218/1991, de 

29/08/1991, c/c art. 19 da Resolução nº 247, de 14/12/2000.” De outro 

lado, vê-se que a presente demanda aparentemente se enquadra na 

hipótese delineada no item “II.1 - Da indústria do dano moral”. Portanto, 

comprovada documentalmente pela parte demandada a existência da 

dívida cuja quitação não foi demonstrada pela parte autora na forma 

estabelecida no art. 320 do Código Civil, mostra-se legítima a inscrição nos 

cadastros de inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do 

dever de indenizar. Com a litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte 

autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, o que, 

como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), 

incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se 

estabelece em 10% (dez por cento) do valor da causa, considerada a 

condição pessoal da parte autora e a gravidade da conduta. Aquele que 

omite e faz declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder 

Judiciário na busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de 

criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a 

administração da justiça pela fraude empregada com o intuito de induzir a 

erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código Penal: “Falsidade 

ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, 

prejudicadas as arguições preliminares; b) CONDENO a parte autora por 

litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, atribuída em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que perfaz o montante 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como ao pagamento de CUSTAS 

PROCESSUAIS, além de todas as despesas assumidas pela parte ré com 

este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 

1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, 

parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do 

FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 

do NCPC), além de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza 

e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) 

ótimo o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) 

baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Diante da má-fé empregada, porquanto a parte 

autora usufruiu dos serviços do Poder Judiciário para uma causa inidônea, 

não sendo justo e correto que a coletividade pague por isso com os 

custos diretos e indiretos dos serviços judiciários, mas principalmente 

porque tal conduta contribui para a morosidade da prestação jurisdicional 

àqueles que efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput”, do NCPC, art. 

470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 

136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária 

poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas 

contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou 

formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem 

suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento em 

primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 
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providências julgadas pertinentes. Igualmente após o trânsito em julgado 

desta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Colíder, 09 de agosto de 2018.

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 COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000323-51.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: AURELINO REMIGIO DE ASSIS 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- 

14290738), 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: 1000044-65.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO)

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

STADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1000044-65.2018.8.11.0009; REQUERENTE: MARIA ROSA RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) 

constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 09 de Outubro de 2018 às 14h20min, acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para a audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010352-46.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

8010352-46.2015.8.11.0009. EXEQUENTE: APARECIDA VIEIRA DO PRADO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Não obstante os 

valiosos argumentos da parte autora e do ente ministerial, não há como se 

acolherem, por ora, os pleitos constantes no Num. 2841455 - Pág. 1/4 e 

Num. 8256492 - Pág. 1/2. Afirma a parte exequente que a parte executada 

não cumpriu voluntariamente a decisão retro, motivo pelo qual pleiteou 

bloqueio judicial para realizar o procedimento cirúrgico buscado, juntando 

aos autos três orçamentos médicos nos montantes de R$ 27.615,00 (vinte 

e sete mil, seiscentos e quinze reais) - Num. 13583198 - Pág. 1, R$ 

25.427,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais) - Num. 

13583198 - Pág. 3 e R$ 10.150,00 (dez mil, cento e cinquenta reais) - Num. 

13583198 - Pág. 5. Entanto, denota-se que os orçamentos acostados são 

de instituições privadas, deixando a parte de observar o disposto nos 

Enunciado nº 53 da II Jornada de Direito da Saúde: “53 – Saúde Pública - 

Mesmo quando já efetuado o bloqueio de numerário por ordem judicial, pelo 

princípio da economicidade, deve ser facultada a aquisição imediata do 

produto por instituição pública ou privada vinculada ao SUS, observado o 

preço máximo de venda ao governo – PMVG, estabelecido pela CMED.” 

Assim, dê-se vistas dos autos à Defensoria Pública para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe quais dos 03 (três) orçamentos apresentados são 

de instituições públicas ou privadas vinculadas ao SUS que forneçam o 

procedimento cirúrgico que o paciente necessita, nos termos dos 

Enunciados nºs 53 e 56 da II Jornada de Direito da Saúde. Cumpra-se. 

Colíder, 08 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-62.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DENISIA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

8010090-62.2016.8.11.0009. REQUERENTE: DENISIA BRITO REQUERIDO: 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Nos termos do art. 1.010, § 3°, do 

NCPC, este Juízo não possui competência para analisar os requisitos de 

admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte recorrente. 

Considerando-se que a zelosa Secretaria Judicial já expediu intimação 

para o(s) recorrido(s) apresentar(em) contrarrazões, aguardem-se os 

autos em cartório. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

REMETAM-SE os autos à Egrégia Turma Recursal, cumprindo-se as 

formalidades dos §§ 1º a 3º do aludido dispositivo legal. Alfim, quanto ao 

recurso inominado adesivo apresentado no Num. 11245102 - Pág. 1/8, 

DEIXO DE RECEBÊ-LO, haja vista não ser cabível em sede de Juizado 

Especial, nos termos do Enunciado 88 do FONAJE: “ENUNCIADO 88 – Não 

cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa 

previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).” Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder, 09 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-71.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (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):
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FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000850-71.2016.8.11.0009. REQUERENTE: SALVADOR DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Nos termos do art. 1.010, § 3°, do NCPC, este Juízo não possui 

competência para analisar os requisitos de admissibilidade do recurso 

inominado interposto pela parte recorrente. Considerando-se que a zelosa 

Secretaria Judicial já expediu intimação para o(s) recorrido(s) 

apresentar(em) contrarrazões, aguardem-se os autos em cartório. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, REMETAM-SE os autos à 

Egrégia Turma Recursal, cumprindo-se as formalidades dos §§ 1º a 3º do 

aludido dispositivo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 27 de julho de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-05.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GOLLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(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):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001072-05.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JOAO CARLOS GOLLO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Nos termos do art. 1.010, § 3°, do NCPC, este Juízo não possui 

competência para analisar os requisitos de admissibilidade do recurso 

inominado interposto pela parte recorrente. Considerando-se que a zelosa 

Secretaria Judicial já expediu intimação para o(s) recorrido(s) 

apresentar(em) contrarrazões, aguardem-se os autos em cartório. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, REMETAM-SE os autos à 

Egrégia Turma Recursal, cumprindo-se as formalidades dos §§ 1º a 3º do 

aludido dispositivo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 27 de julho de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-74.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000078-74.2017.8.11.0009. REQUERENTE: IVANETE DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Nos termos do art. 1.010, § 3°, do NCPC, este Juízo não possui 

competência para analisar os requisitos de admissibilidade do recurso 

inominado interposto pela parte recorrente. Considerando-se que a zelosa 

Secretaria Judicial já expediu intimação para o(s) recorrido(s) 

apresentar(em) contrarrazões, aguardem-se os autos em cartório. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, REMETAM-SE os autos à 

Egrégia Turma Recursal, cumprindo-se as formalidades dos §§ 1º a 3º do 

aludido dispositivo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 27 de julho de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010435-62.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIANE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (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)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

8010435-62.2015.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA ELIANE RAMOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Nos termos do art. 1.010, § 

3°, do NCPC, este Juízo não possui competência para analisar os 

requisitos de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte 

recorrente. Considerando-se que a zelosa Secretaria Judicial já expediu 

intimação para o(s) recorrido(s) apresentar(em) contrarrazões, 

aguardem-se os autos em cartório. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, REMETAM-SE os autos à Egrégia Turma Recursal, 

cumprindo-se as formalidades dos §§ 1º a 3º do aludido dispositivo legal. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 27 de julho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-71.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO SPONTAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000117-71.2017.8.11.0009. REQUERENTE: LEONILDO SPONTAM 

REQUERIDO: SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO Vistos. Nos 

termos do art. 1.010, § 3°, do NCPC, este Juízo não possui competência 

para analisar os requisitos de admissibilidade do recurso inominado 

interposto pela parte recorrente. Considerando-se que a zelosa Secretaria 

Judicial já expediu intimação para o(s) recorrido(s) apresentar(em) 

contrarrazões, aguardem-se os autos em cartório. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, REMETAM-SE os autos à Egrégia Turma Recursal, 

cumprindo-se as formalidades dos §§ 1º a 3º do aludido dispositivo legal. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 27 de julho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-98.2017.8.11.0009

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000542-98.2017.8.11.0009. REQUERENTE: GUILHERME AUGUSTO 

MANFRIM MACULAN REQUERIDO: OI S/A Vistos. Nos termos do art. 1.010, 

§ 3°, do NCPC, este Juízo não possui competência para analisar os 

requisitos de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte 
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recorrente. Considerando-se que a zelosa Secretaria Judicial já expediu 

intimação para o(s) recorrido(s) apresentar(em) contrarrazões, 

aguardem-se os autos em cartório. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, REMETAM-SE os autos à Egrégia Turma Recursal, 

cumprindo-se as formalidades dos §§ 1º a 3º do aludido dispositivo legal. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 27 de julho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-88.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR VIANA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000133-88.2018.8.11.0009. REQUERENTE: EDGAR VIANA DA CUNHA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de indenização por danos morais e 

antecipação de tutela proposta por EDGAR VIANA DA CUNHA em 

desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO BANCO SICREDI, ambos(as) 

devidamente qualificadas nos autos. Afirma a parte autora ter sofrido 

constrangimento pela parte ré por ter permanecido por mais de duas horas 

na fila de espera para atendimento, comprometendo seu tempo útil, não 

restando outra saída senão a propositura da presente. Dai requer, 

liminarmente, o fornecimento de imagens de mídia da câmera de 

segurança. No mérito, pede a condenação da parte ré ao pagamento de 

indenização por danos morais, tudo com a inversão do inversão do ônus 

da prova. 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 (Num. 11932522 - Pág. 1/3). A parte 

autora juntou aos autos cópias da CTPS, demonstrando inexistir vínculos 

empregatícios a caracterizar a hipossuficiência (Num. 12107539 - Pág. 

2/4) e contrato de locação residencial (Num. 12107539 - Pág. 6). II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça A parte autora juntou 

cópias da CTPS sem anotações de vínculos empregatícios (Num. 

12107539 - Pág. 2/4) e contrato de locação residencial (Num. 12107539 - 

Pág. 6). Porém, ainda que se reconheça a ausência de vínculos 

empregatícios, percebe-se que ela custeia locação de bem imóvel e deixou 

de esclarecer como custeia tal locação ou se sustenta, pelo que, sem 

acostar qualquer documento nesse sentido, como extratos de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), tal aferição resta 

prejudicada. 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. Malgrado a parte 

reclamante tenha informado na inicial ser autônoma, os documentos 

juntados não demonstram a hipossuficiência, razão pela qual 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. II.2 - Do pedido liminar O art. 300 do 

Novo Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito 

existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, o pedido liminar não merece acolhimento, pois que 

inexistente lastro probatório mínimo de que a parte autora efetivamente 

tentou a resolução administrativa do problema. É que tal assertiva poderia 

ser corroborada por protocolos seja perante a respectiva empresa, seja 

perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, 

seja perante agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, 

ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, 

Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o 

PROCON, existente na Comarca de Colíder. II.3 - Da inversão do ônus da 

prova Quanto ao pleito de inversão do ônus probatório, este será 

analisado quando do saneamento e da organização do processo, nos 

termos do inciso III, do art. 357, do NCPC, pois que há dúvidas quanto à 

verossimilhança da alegação. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) 

INDEFIRO a gratuidade da justiça por não ter a parte autora comprovado a 

hipossuficiência financeira dela, nos termos dos arts. 5º, inciso LXXIV, da 

CRFB/88, 99, § 2º, do NCPC e 456 da CNGC; b) INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos por ora, 

da probabilidade de o direito existir e/ou do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do NCPC. c) 

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 nova data para a 

audiência de conciliação conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação designada 

ou a ser designada, consignando-se que poderá ser oferecida defesa 

escrita ou oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte autora. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Colíder, 09 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GONCALVES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA
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ROCHA REQUERIDO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de declaratória de 

inexistência de débito c.c. repetição do indébito c.c. indenização por 

danos morais e antecipação de tutela proposta por JOÃO CARLOS 

GONÇALVES ROCHA em desfavor de RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA., ambos(as) devidamente qualificados. Afirma a parte 

autora ter realizado consórcio de um veículo no valor de R$ 30.990,00 

(trinta mil, novecentos e noventa reais) em 75 (setenta e cinco) parcelas, 

o qual fora contemplado. Disse, ainda, que após o pagamento integral do 

consórcio foi cobrado indevidamente e adimpliu erroneamente algumas 

parcelas, haja vista que a parte autora afirma não ter o total controle dos 

pagamentos. Dai requer, liminarmente, a cessação e o cancelamento das 

cobranças, bem como a abstenção da negativação de seu nome do 

cadastro de proteção ao crédito até decisão final. No mérito, pede a 

declaração de inexistência do débito e a condenação da parte ré ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.756,72 

(sete mil setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois reais), tudo 

com a inversão do inversão do ônus da prova. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - 

Do pedido liminar O art. 300 do Novo Código de Processo Civil estabelece 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar não 

merece acolhimento, pois que inexistente lastro probatório mínimo de que a 

parte autora efetivamente tentou a resolução administrativa do problema. É 

que tal assertiva poderia ser corroborada por protocolos seja perante a 

respectiva empresa, seja perante o serviço de atendimento ao 

consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras 

ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, 

ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e 

Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, existente na Comarca 

de Colíder. II.2 - Da inversão do ônus da prova Quanto ao pleito de 

inversão do ônus probatório, este será analisado quando do saneamento 

e da organização do processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do 

NCPC, pois que há dúvidas quanto à verossimilhança da alegação. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos por ora, da 

probabilidade de o direito existir e/ou do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do NCPC. b) 

INDEFIRO por ora o pedido de inversão do ônus probatório, o qual será 

novamente analisado quando do saneamento e da organização do 

processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Proceda a Secretaria Judiciária à designação de nova data de 

audiência de conciliação conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação designada 

ou a ser designada, consignando-se que poderá ser oferecida defesa 

escrita ou oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte autora. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Colíder, 08 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-53.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DIODATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI DO BRASIL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001170-53.2018.8.11.0009. REQUERENTE: CICERO JOSE DIODATO 

REQUERIDO: CIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI DO 

BRASIL Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. pedidos de indenização por danos morais e 

tutela de urgência proposta por CICERO JOSE DIODATO em desfavor de 

CIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI DO BRASIL, 

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 que em agosto de 2015 

registrou boletim de ocorrência informando a existência de supostos 

financiamentos para aquisição de veículos em seu nome e com isso, 

ingressou com 03 (três) ações judiciais de declaratória de inexistência de 

débito, sendo os processos de nºs. 0020023-35.2015.811.0009, 

2465-50.2015.811.0009 e 2466-35.2015.811.0009, todos em trâmite nesta 

Comarca de Colíder, na qual todas as demandas restaram exitosa para 

reconhecer a inexistência de débito e a aludida exclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito. Afim, informa ter sido protestado e negativado, 

novamente, e não ter recebido qualquer notificação acerca do débito. Dai 

requer, liminarmente, a exclusão do aludido apontamento dos órgãos de 

proteção ao crédito e a suspensão dos efeitos do protesto, a inversão do 

ônus da prova, e, no mérito, a procedência do pedido para declaração de 

inexistência de relação jurídica e o cancelamento do protesto com a 

condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), custas e honorários 

advocatícios. 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, pois que há dúvidas quanto à 

verossimilhança da alegação. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver 

demonstração, ao menos por ora, da probabilidade de o direito existir e/ou 

do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos 

do art. 300, “caput”, do NCPC. b) INDEFIRO por ora o pedido de inversão 

do ônus probatório, o qual será novamente analisado quando do 

saneamento e da organização do processo, nos termos do inciso III, do 

art. 357, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda, a zelosa Secretaria 

Judiciária, à designação de audiência de conciliação conforme a 

disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação designada ou a ser designada, consignando-se 

que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme preconiza o 

Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, 

não contestada a ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte autora. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Colíder, 08 de 

agosto de 2018.
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO)

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO)
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000044-65.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA ROSA RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e 

repetição de indébito com pedido de tutela de urgência proposta por 

MARIA ROSA RIBEIRO em desfavor do BANCO PANAMERICANO S/A., 

ambos(as) devidamente qualificados(as) nos autos. Aduz a parte 

requerente, em síntese, ter realizado empréstimo consignado com a parte 

ré para aquisição de roupa ortopédica no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) 

com vendedor ambulante, empréstimo a ser descontado do seu benefício 

previdenciário. Afirma, porém, que tal roupa ortopédica agravou seu 

estado de saúde, razão pela qual procurou o vendedor e lhe devolveu o 

produto. Disse ainda ter comparecido ao PROCON e negociado com a 

parte requerida, por meio telefônico, o cancelamento do contrato e a 

devolução do valor integral do empréstimo por meio de transferência 

bancária (DOC). Contudo, nos meses seguintes, as parcelas do 

empréstimo continuaram a ser debitadas de seu benefício previdenciário. 

Dai requer, liminarmente, a abstenção da cobrança indevida e a restituição 

em dobro dos valores, a inversão do ônus da prova, e, no mérito, a 

procedência do pedido para declaração de inexistência de débito com a 

condenação da parte demandada à devolução em dobro dos valores 

cobrados indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), custas e honorários 

advocatícios. 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 (Num. 

11898834 - Pág. 1/3). A parte autora juntou cópias das relações de 

créditos do benefício previdenciário dela e de seu marido consoante Num. 

11987498 - Pág. 1 e Num. 11987507 - Pág. 1. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - 

Da gratuidade da justiça A parte reclamante acostou seu histórico de 

créditos previdenciários e de seu cônjuge no Num. 11987498 - Pág. 1 e 

Num. 11987507 - Pág. 1. Com isso, a declaração de hipossuficiência de 

Num. 11356644 - Pág. 1 é verossímil diante da situação de aposentada, 

ratificada pelo histórico de créditos previdenciários, razão pela qual é de 

se conceder os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, 

do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. II.2 - Do pedido 

liminar Passo à análise acerca da pretensão da tutela de urgência 

apresentada pela parte autora, haja vista que plenamente cabível perante 

os Juizados Especiais. 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 urgência, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito 

favorável, como outrora se exigia. No particular, o pedido liminar merece 

acolhimento especificamente para obstar os descontos do empréstimo 

consignado em nome da parte autora, pois que, perante o PROCON desta 

Cidade, a parte ré se comprometeu a cancelar o empréstimo, consoante 

os documentos acostados, que demonstram a probabilidade do direito 

deduzido, corroborado pela lavratura do boletim de ocorrência de Num. 

11356774 - Pág. 1/2. O perigo de dano é evidente, tanto pela cobrança, em 

tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados à parte 

reclamante pelos descontos mensais em seu benefício previdenciário, que 

possui caráter alimentar. A prestação de caução é desnecessária, seja 

em razão de pouca probabilidade de danos para a parte passiva, seja em 

razão da limitação do provimento liminar, estrita a suspensão dos 

descontos do benefício previdenciário. II.3 - Da inversão do ônus da prova 

A alegação da parte autora é verossímil ou é ela hipossuficiente, o que a 

atrair a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos do 

inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90. De outro lado, para aqueles que 

alegam a inexistência de relação jurídica, especialmente em relações 

consumeristas, a prova fica extremamente difícil, para não falar 

impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica do ônus da prova. 

Assim, como há ajuste realizado com a parte ré perante o PROCON, além 

de boletim de ocorrência, muito mais fácil, simples e equânime a inversão 

do ônus probatório, de modo que a parte ré, empresa notoriamente 

estruturada, comprove a legitimidade da manutenção da relação jurídica 

com aquela (parte autora), que está incidindo todos os meses perante seu 

benefício previdenciário. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88; b) DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE 

URGÊNCIA e determino à parte demandada BANCO PANAMERICANO S/A. 

para que proceda, imediatamente, à suspensão dos descontos do 

empréstimo consignado em nome da parte autora, MARIA ROSA RIBEIRO, 

no montante de R$ 30,43 (trinta reais e quarenta e três centavos), 

conforme extrato de consulta no Num. 11356790 - Pág. 1/4, sob pena de 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, c.c. o art. 297, “caput” e 

parágrafo único, art. 536, § 1º e art. 537, todos do NCPC; c) DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus probatório e determino que a parte ré, 

empresa notoriamente estruturada, comprove a legitimidade da 

manutenção da relação jurídica com aquela (parte autora), que está 

incidindo todos os meses perante seu benefício previdenciário, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda, a zelosa Secretaria Judiciária, à 

designação de nova data de audiência de conciliação conforme a 

disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada 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 autora, na dicção do art. 

20 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte autora por meio de seu advogado. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Colíder, 09 de 

agosto de 2018.
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Advogado(s) Polo Ativo:
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SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001176-60.2018.8.11.0009. REQUERENTE: RAFAEL IVAN BRANCO 

REQUERIDO: SERASA S/A. 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 RAFAEL IVAN BRANCO em 

desfavor de SERASA S/A., 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 e que não 

houve a devida comunicação prévia e formal. 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 
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NCPC, pois que há dúvidas quanto à verossimilhança da alegação. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos por ora, da 

probabilidade de o direito existir e/ou do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do NCPC. b) 

INDEFIRO por ora o pedido de inversão do ônus probatório, o qual será 

novamente analisado quando do saneamento e da organização do 

processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Proceda a Secretaria Judiciária à designação de audiência de 

conciliação conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada 

para comparecer à audiência de conciliação designada ou a ser 

designada, consignando-se que poderá ser oferecida defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte autora. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Colíder, 09 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001028-49.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRUZ SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DA CRUZ SANTOS (RÉU)

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001028-49.2018.8.11.0009. AUTOR: ALINE CRUZ SANTOS RÉU: LUIZ 

CARLOS DA CRUZ SANTOS, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

COLIDER Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de internação 

compulsória com pedido de liminar proposta por ALINE CRUZ SANTOS em 

desfavor do MUNICÍPIO DE COLÍDER e ESTADO DE MATO GROSSO, 

visando à internação compulsória de LUIZ CARLOS DA CRUZ DOS 

SANTOS, todos qualificados nos autos. Aduz a parte autora, em síntese, 

ser irmã de LUIZ CARLOS, pessoa que sofre de alcoolismo e 

esquizofrenia (CID F20), e, malgrado não tenha juntado laudos médicos 

por recusa do profissional a fornecê-lo, tal circunstância demanda 

internação compulsória em caráter de urgência, haja vista a 

impossibilidade de tratamento ambulatorial. Diz que LUIZ CARLOS se 

recusa a fazer acompanhamento no CAPS, tendo inclusive proferido 

ameaças à equipe nas 03 (três) tentativas de tratamento realizadas, além 

de rejeitar terapia para controle do vício. Esclarece que ele já foi 

encaminhado ao Hospital Adauto Botelho, mas não permaneceu e retornou 

para Colíder. Afirma ser imprescindível a internação compulsória como 

forma de tratamento, ante a ausência de suporte financeiro familiar e por 

seu comportamento perigoso a si próprio e a terceiros, pois, além do vício, 

apresenta distúrbios neurológicos. Daí requer, liminarmente, a internação 

compulsória do(a) paciente na Clínica Liberdade, situada na cidade de 

Cuiabá, eis que conforme Ofício nº 1551/2018/SMS/Colíder-MT 

encaminhado pela Secretaria Municipal de Colíder à Defensoria Pública, o 

Município por meio de pregão presencial 037/2017 realizou a contratação 

da citada empresa. Instado a se manifestar (Num. 13922192 - Pág. 1/2), o 

Ministério Público opinou pelo indeferimento da internação compulsória e 

pugnou pela avaliação psiquiátrica involuntária de LUIZ CARLOS com a 

intimação do médico Dr. Carlos Gil a fim de que este proceda à juntada de 

laudos e prontuários daquele, bem ainda a realização de visita e estudo 

social pela equipe multiprofissional deste Juízo à residência do(a) citado(a) 

paciente (Num. 14065039 - Pág. 1/5). Deferiu-se a gratuidade da justiça à 

parte autora e acatou-se os pleitos do ente ministerial (Num. 14242893 - 

Pág. 1/10). Laudo médico e cópia do prontuário de atendimento 

encaminhado pelo médico psiquiatra Dr. Carlos Gil Ferreira acostado ao 

Num. 14330085 - Pág. 3/12. Relatório social acostado ao Num. 14330314 - 

Pág. 1/2. O Município de Colíder juntou laudo médico psiquiátrico do 

paciente no Num. 14380135 - Pág. 1. O Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação (Num. 14512296 - Pág. 1/8). O Ministério Público 

opinou pelo deferimento do pedido de tutela de urgência para a internação 

compulsória de Luiz Carlos da Cruz na instituição declinada na inicial para 

o tratamento de seu vício (Num. 14563730 - Pág. 1/5). Requisitou-se 

parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT - Num. 14607772 - Pág. 1/2), o 

qual sobreveio e foi acostado aos autos (Num. 14657704 - Pág. 1/7). II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da tutela de urgência liminar A tutela de urgência 

pleiteada merece acolhimento liminarmente. A saúde é condição precípua, 

imanente e imperativa da propriedade que anima todos os organismos cuja 

existência evolui do nascimento até a morte, do estado de atividade 

incessante que os ilumina, qual seja, a vida. E, por princípio, a dignidade da 

pessoa humana, núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo, 

impõe aos poderes públicos a proteção e a promoção dos valores, bens e 

utilidades indispensáveis a uma vida digna, compondo a saúde o mínimo 

existencial, norma constitucional de densidade suficiente, imediatamente 

judicializável, nos dizeres de Kazuo Watanabe. A relevância da temática é 

tão densa que é ela – saúde – lastro forte dos fundamentos republicanos 

da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político, todos 

inseridos logo no art. 1º da CRFB/88, fundamentos que norteiam o 

desenho de todo arcabouço jurídico-normativo, com posição topográfica 

reveladora de destaque, prioridade e importância. Tanto é assim que a 

saúde, além de direito humano de 2ª geração, é direito e garantia 

fundamental eleita como direito social no “caput” do art. 6º da CRFB/88, 

além de princípio fundamental que constitui objeto prioritário do Estado de 

Mato Grosso, assegurada pelo salário mínimo, pelas normas trabalhistas, 

pela competência comum de cuidado, competência concorrente de 

legislação pelos entes da federação e pela competência particular dos 

Municípios, consoante o art. 7º, incisos IV e XXII, art. 23, inciso II, art. 24, 

inciso XII, art. 30, inciso VII, da CRFB/88, art. 3º, inciso III, da CEMT e art. 2º 

da Lei 8.080/90. Por isso que a saúde conta com seção exclusiva na Carta 

Magna, inserta no “Título VIII - Da Ordem Social”, Capítulo II – Da 

Seguridade Social”, no particular “Seção III – Da Saúde”, com 

regulamentação detalhada a partir do art. 196, sendo esta igualmente a 

diretriz da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, delineada no 

“Título V – Do Desenvolvimento Econômico a Social”, “Capítulo I – Da 

Seguridade Social”, “Seção II – Da Saúde”. A par disso, o que a espelhar a 

inteligência acima declinada, o investimento estatal em saúde deve ser no 

mínimo, em cada ano, de 15% (quinze por cento) da receita líquida para a 

União, de 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art, 157, a alínea “a” do 

inciso I e do inciso II do “caput” do art. 159, todos da CRFB/88 para os 

Estados e o Distrito Federal, e de 15% (quinze por cento) da arrecadação 

dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o 

art. 158 e a alínea “b” do inciso I do “caput” e o § 3º do art. 159, todos da 

CRFB/88 para os Municípios e o Distrito Federal, sob pena de intervenção 

– uma das medidas mais drásticas em estado de exceção – e de crime de 

responsabilidade, na inteligência do art. 34, inciso VII, alínea “e”, art. 35, 

inciso III, c.c. o art. 198, § 2º, incisos I, II e III, e § 3º, incisos I, II e III, da 

CRFB/88 c.c. o art. 6º e art. 7º da LC 141/12 e art. 164, § 13, inciso I, 

alínea “a”, da CEMT: “Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no 

Distrito Federal, exceto para: VII - assegurar a observância dos seguintes 

princípios constitucionais: e) aplicação do mínimo exigido da receita 

resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações 

e serviços públicos de saúde. Art. 35. O Estado não intervirá em seus 

Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, 

exceto quando: III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita 

municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e 

serviços públicos de saúde; Art. 198. As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: § 2º A 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, 

anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos 

derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: I - no caso da 

União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não 

podendo ser inferior a 15% (quinze por cento); II - no caso dos Estados e 

do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, 

alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos 

respectivos Municípios; III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o 
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produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos 

recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. § 3º Lei 

complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, 

estabelecerá: I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º; II - 

os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde 

destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos 

Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a 

progressiva redução das disparidades regionais; III - as normas de 

fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas 

federal, estadual, distrital e municipal; Art. 6º Os Estados e o Distrito 

Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no 

mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea “a” do 

inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, 

deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios. 

Art. 7º Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e 

serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da 

arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de 

que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, 

todos da Constituição Federal. Art. 164 Os projetos de lei relativos ao 

plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos 

créditos adicionais serão apreciados pela Assembleia Legislativa, sendo 

aprovados por maioria absoluta dos seus membros. § 13 Para fins do 

disposto nos §§ 10 e 11 deste artigo, a execução da programação 

orçamentária das emendas parlamentares será: I - aplicada, SOB PENA DE 

IMPLICAR EM CRIME DE RESPONSABILIDADE, nas seguintes áreas e nos 

respectivos percentuais mínimos: a) 12% para a saúde;” (sem destaques 

no original). No respeitante, a par da divisão de competências 

constitucionais, da forma descentralizada, regionalizada e hierarquizada 

em níveis de complexidade crescente do Sistema Único de Saúde, a 

obrigação é solidária entre os entes da federação, o que explícito na Carta 

Magna, como visto, sendo esta a mesma interpretação do Supremo 

Tribunal Federal no RE 855.178, em sede de repercussão geral: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). De outro lado, sob a 

ótica do cidadão, a saúde é direito público subjetivo e, assim, constitui-se 

como dever do Estado a sua efetiva prestação e, em caso de negativa ou 

oferta irregular, possível a imputação de improbidade administrativa por 

aparente violação da legalidade, na dicção do art. 196 da CRFB/88 c.c. o 

art. 2º, “caput” e § 1º, da Lei 8.080/90 e art. 11, “caput”, da Lei 8.429/92: 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” “Art. 2º A saúde é 

um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado 

de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação.” “Art. 11. Constitui ato de improbidade 

administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 

qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:” No 

particular, a imprescindibilidade da medida veio demonstrada nos laudos 

médicos acostados, devidamente avaliado por profissional especializado e 

diagnosticado como possuidor de transtornos mentais e comportamentais 

devidos ao uso de álcool (CID F10.5) e esquizofrenia (CID F20). Já o 

justificado receio de ineficácia do provimento final consubstancia-se no 

fato de que a demora no tratamento poderá acarretar à parte autora o 

agravamento de seu delicado estado de saúde, além do risco à própria 

integridade física e a de terceiros, haja vista episódio de ameaça de facão 

à assistente social. Anote-se que a internação compulsória é o último 

recurso aplicável, uma vez que LUIZ CARLOS não mais se submete a 

tratamento voluntariamente, o que reforçado pelas ameaças irrogadas 

contra aqueles que lhe tentaram auxiliar, como visto acima, tudo na 

autorização do art. 2º, §§ 1º e 2º, do Provimento 27/2012 da 

Corregedoria-Geral da Justiça: “Art. 2º. Se o juiz entender que realmente 

deva ocorrer a intervenção médica adequada ao tratamento daquele que 

pede ou de quem se pede, poderá, por não possuir conhecimento técnico 

específico, decidir de forma condicionada à decisão médica competente 

do local em que aquele será analisado e submetido a tratamento, sempre 

visando ao atendimento rápido e eficiente de cada apreciado. Parágrafo 

1º. Se entender conveniente, poderá o Juiz, ao decidir, determinar a 

expedição de mandado encaminhando aquele que será analisado, a fim de 

que, após avaliação, seja submetido ao tratamento que a equipe médica 

entender cabível. Parágrafo 2º. Se o resultado da avaliação médica for a 

internação do paciente, competirá a ela dar o tratamento adequado 

incumbindo-se, ainda, da alta médica.” No respeitante, precedente dessa 

Casa de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA DEPENDÊNCIA AO ÁLCOOL E 

DOENÇA PSIQUIATRICA – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DO PREJUÍZO IRREPARÁVEL - 

ASTREINTES - POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE - MEIO MAIS 

EFICIENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo nos autos 

documentos que comprovam a necessidade de internação compulsória em 

razão da dependência etílica e presença de doença psiquiátrica, que 

coloca em risco a vida da substituída, como a de terceiro, resta 

demonstrada a verossimilhança das alegações e a possibilidade de dano 

irreparável em caso de manutenção da decisão agravada até o julgamento 

do mérito processual, razão pela qual deve ser provido o recurso 

interposto. 2. Presença dos requisitos autorizadores da tutela 

antecipada.3. Agravo parcialmente provido.” (AI 4848/2014, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 09/09/2014). II.2 - Do 

direcionamento da medida Malgrado a solidariedade entre os entes 

estatais constantes do polo passivo, plenamente possível o 

direcionamento das responsabilidades, devendo-se, inicialmente, 

observar-se a repartição de competências previamente determinadas, 

medida revestida de eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, vale 

dizer, o Município de Colíder e o Estado de Mato Grosso devem fornecer, 

cada qual, os medicamentos e tratamentos de sua competência, 

consoante Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde, incorporado 

no art. 1.334 da CNGC: “60 – Saúde Pública - A responsabilidade solidária 

dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar 

ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado 

ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, 

sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.” “Art. 

1.334. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede 

que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o 

seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras 

administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do 

redirecionamento em caso de descumprimento.” E não há falar em prejuízo 

quer para a parte ativa, quer para a parte passiva direcionada, uma vez 

que, em relação à primeira (parte ativa), em caso de descumprimento por 

esta (parte passiva direcionada), o invocado dispositivo legal permite o 

redirecionamento da obrigação ao outro litisconsorte passivo e, em 

relação à segunda (parte passiva direcionada), malgrado a atuação esteja 

dentro de seu rol de atribuição, é possibilitada a exigência daquilo que 

entender devido pelo outro litisconsorte passivo, decorrente da obrigação 

solidária, e vice-versa, na forma do art. 132 do NCPC: “Art. 132. A 

sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que 

satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor 

principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção 

que lhes tocar”. Deve-se prestigiar atuação regionalizada e hierarquizada 

do SUS, isto é, cada ator estatal deve corresponder razoavelmente àquilo 

que lhe foi atribuído por lei, sob pena de se fomentar gestões 

administrativas omissas, irresponsáveis e inconsequentes. Muito fácil, sob 

o argumento da solidariedade no tocante ao direito à saúde, o Município 

deixar aquilo que é de sua competência sob a responsabilidade do Estado 

e, a este, em relação à União, tudo por meio da excessiva judicialização, o 

que temos denominado como fenômeno da transferência ilegítima da 

função típica, o Poder Executivo deixa de atuar e relega seu papel ao 

Poder Judiciário. Cada repartição estatal atuando de forma concertada, 

comprometida e organizada, certamente contribuirá com a dinâmica dos 
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direitos sociais. Quando estes (direitos sociais) são observados 

adequadamente, não há judicialização. É exatamente como as 

engrenagens em relação à máquina, na medida em que aquelas 

(engrenagens) funcionam adequadamente, não há intervenção do 

mecânico. Em uma concepção ética-filosófica nietzschiana, cada ente 

estatal, os Municípios, os Estados, o Distrito Federal e a União, entes 

fictícios que na realidade são administrados por seres humanos, devem, 

progressivamente, com muito empenho e esforço, utilizar-se destes casos 

que lhe se são remetidos justamente para repensar e aperfeiçoar a rede 

de atendimento de saúde e, quem sabe, em um futuro não muito longínquo, 

propiciar a efetiva diminuição da judicialização destas demandas. Assim, 

deverá o Município de Colíder, por ora, fornecer o(s) tratamento(s) 

buscado(s), pois que de responsabilidade do GESTOR MUNICIPAL . II.3 - 

Do ato atentatório à dignidade da jurisdição O Município de Colíder e o 

Estado de Mato Grosso deixaram de cumprir o comando judicial em 

inúmeras ações de saúde contra si intentadas em trâmite nesta Comarca, 

quando concedido o pedido liminar ou proferida sentença favorável à 

parte autora. A evolução e a história do constitucionalismo tem como 

marca central a limitação do poder, tendo como raiz sua natural 

contraposição ao absolutismo. E, com o constitucionalismo clássico ou 

liberal, do fim do Século XVIII até o fim da I Guerra Mundial, principalmente 

com o advento das constituições escritas e as experiências 

constitucionais dos Estados Unidos da América e da França, sob os 

auspícios do liberalismo político, a limitação do poder se estende ao 

soberano, vale dizer, ninguém se encontra acima da lei, todos estão 

submetidos ao ordenamento jurídico, inclusive o soberano, o administrador 

público, o Estado. Ainda em sede de constitucionalismo, outra marca deste 

fenômeno é a organização e a separação dos poderes, os quais são 

independentes e harmônicos entre si, como preceitua o art. 2º da 

CRFB/88. Mas, em Estado Democrático de Direito, nenhum dos poderes 

(Legislativo, Executivo e Judiciário) é absoluto, funcionando o sistema de 

freios e contrapesos, em que cada um daqueles, com funções típicas e 

atípicas, encontra limite no outro por meio de mecanismos de controle 

recíproco. Daí que o Município de Colíder e o Estado de Mato Grosso, ao 

simplesmente ignorarem as decisões emanadas pelo Poder Judiciário, 

vilipendiam visceralmente a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, não só pelo descumprimento do mandamento judicial, mas 

também por deixar de cumprir sua função típica. Tanto assim que há limites 

expressos à autonomia dos estados-membros, no escólio de José Afonso 

da Silva, observados os princípios constitucionais sensíveis, extensíveis e 

estabelecidos, sendo até mesmo possível a decretação de intervenção 

federal ou estadual em casos excepcionais, especialmente nas hipóteses 

dos incisos IV e VI, do art. 34, e inciso IV, do art. 35, da CRFB/88: “Art. 34. 

A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: IV 

- garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da 

Federação; VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão 

judicial”; “Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União 

nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando: IV - o 

Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a 

observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para 

prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial”. Portanto, a 

indiferença, o menosprezo e o descaso reiterado do Poder Executivo para 

com as decisões emanadas do Poder Judiciário quase beiram o 

desrespeito para com a garantia do livre exercício deste Poder, não 

valendo de nada a liberdade de ação quando ela não é atendida, 

observada e cumprida. Exatamente por isso, a imposição constitucional 

não se constitui como mera indicação, instrução ou opinião. Ao revés, é 

disposição dotada de alta densidade normativa, e por isso vinculante ao 

administrador público, o que a ensejar, inclusive, a sua excepcional 

exigibilidade pelo Poder Judiciário, de modo a afastar a omissão patológica 

do poder público e o perigoso fenômeno de desvalorização funcional da 

constituição escrita. Por todos estes fundamentos, o reiterado e constante 

desprestígio às decisões deste Foro constitui ato atentatório à dignidade 

da justiça, porquanto deixa de cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais e cria embaraço à sua efetivação, possibilitada a incidência 

da multa pessoal a todos aqueles que, DE QUALQUER FORMA 

PARTICIPEM DO PROCESSO, ainda que não seja parte, como é o caso da 

Secretária Municipal de Saúde e do Secretário de Estado de Saúde, 

protagonistas para que a decisão judicial seja cumprida, na na previsão do 

art. 77, inciso IV e § 2º, do NCPC: “Art. 77. Além de outros previstos neste 

Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: IV - cumprir com 

exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não 

criar embaraços à sua efetivação; § 2o A violação ao disposto nos incisos 

IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem 

prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao 

responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo 

com a gravidade da conduta.” Assim, considerando-se que o valor da 

causa é irrisório em comparação ao porte do Município, diante da 

manifesta gravidade do caso, da repercussão negativa da ausência do(s) 

medicamento(s) ao restabelecimento da saúde do(a) paciente, bem ainda 

pela indiferença, pelo menosprezo e o descaso reiterado do Poder 

Executivo para com as decisões emanadas do Poder Judiciário, fixo, 

desde já, multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em 05 (CINCO) 

VEZES O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 

4.770,00 (quatro mil, setecentos e setenta reais), com fulcro no § 5º, do 

art. 77, do Estatuto Processual Civil, a ser CUSTEADA PELO SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, multa que será exigível caso não cumprida a 

presente decisão judicial no prazo de 30 (trinta) dias, servindo a presente 

como ADVERTÊNCIA a que se refere o § 1º, do mesmo art. 77, do citado 

diploma legal. Este permanente estado letárgico, apático e indiferente 

revela o elemento subjetivo direto ou ao menos eventual por parte do 

agente público (Secretário Municipal de Saúde ou Secretário de Estado de 

Saúde), em descumprir ou evitar o cumprimento da ordem judicial de forma 

infinita, como apurado naquelas ações. Aliás, como tem mostrado a regra 

da experiência, a atribuição de responsabilidade ao seu verdadeiro 

detentor acaba por resolver de forma imediata a pendenga, 

prestigiando-se, ademais, a função típica e especializada do 

administrador. Ou seja, quem, no final das contas, pratica os atos estatais 

não são os entes fictícios (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e 

Territórios), mas as pessoas investidas nas funções que agem como se 

eles fossem, no particular, a Secretária Municipal de Saúde e o Secretário 

de Estado de Saúde. Esta opção contrasta com a multa diária (astreintes) 

geralmente fixada contra a Fazenda Pública, que usualmente alcança 

valores exorbitantes - relegando o bem jurídico da vida a segundo plano -, 

dado que a abstratividade do ente público acaba por iludir a 

responsabilidade efetiva pelo ato omissivo - pois que entes fictícios não 

agem por si e sequer ostentam vontade própria, como visto -, sem falar 

que a incidência dela se dá sobre os já corroídos cofres públicos, impondo 

ônus descabido e demasiado à coletividade. No respeitante, precedente 

do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO 

DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. ATRASO NO PAGAMENTO. MULTA. 

POSSIBILIDADE. REQUISITOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 

7/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É permitido ao Juízo da 

execução, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa cominatória ao 

devedor pelo descumprimento de obrigação de fazer determinada 

judicialmente, ainda que se trate da Fazenda Pública. Precedentes do STJ. 

2. A análise da discussão acerca da possibilidade da fixação de multa por 

suposta prática de ato atentatório à dignidade da justiça, por demandar 

reexame de fatos e provas, é inviável em recurso especial, conforme 

previsto na Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial conhecido e improvido.” 

(REsp 930.172/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA 

TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 06/10/2008). II.4 - Da comodidade do 

bloqueio judicial e os seus efeitos deletérios Adotado o posicionamento do 

item anterior (II.3 - Do ato atentatório à dignidade da justiça), por certo 

advirá o questionamento: já que o Município de Colíder e o Estado de Mato 

Grosso são omissos no cumprimento das decisões judiciais no que toca à 

saúde, por que não bloquear os recursos públicos em contas bancárias 

deles? Com efeito, a forma menos traumática, simples e rápida de se 

resolver o litígio é o bloqueio judicial de verbas públicas nas contas 

bancárias do ente estatal, mormente porque, na maior parte dos casos, há 

urgência no fornecimento do medicamento ou tratamento de saúde. Ocorre 

que tal prática é a mais prejudicial, perniciosa e nociva ao próprio Poder 

Público e à coletividade. Primeiro porque frustra qualquer política pública 

planejada, articulada e programada na área da saúde, que envolve uma 

cadeia multifacetária de atores públicos e privados que exercem variadas 

atribuições nos ambientes econômico, político e social. Segundo porque 

permite a perpetuação deste estado de ânimo letárgico, impregnado em 

vários níveis da Administração Pública, tendo em mente que a 

determinação judicial permite a aquisição de medicamentos, insumos, bens 

e produtos e a realização de tratamentos independentemente de licitação, 

sem falar que a operacionalização do bloqueio judicial é toda ela realizada 

sem qualquer contribuição do ente estatal responsável, que deveria 
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fornecer o medicamento ou tratamento. Isto porque a parte interessada 

ingressa com a ação judicial, colhe os orçamentos e realiza o pedido, 

cabendo ao Poder Judiciário a autuação do feito, a análise de toda a 

documentação, a prolação da decisão, a solicitação do bloqueio judicial, a 

confirmação dele, a transferência de recursos para a conta judicial, a 

vinculação destes valores com o feito e, finalmente, a expedição de alvará 

para pagamento depois de comprovado o fornecimento do medicamento 

ou do tratamento. Em palavras simples, é muito mais cômodo ao Município 

e ao Estado não fazer absolutamente nada, deixando tudo a cargo da 

parte, da Defensoria Pública, do Ministério Público e do Poder Judiciário, 

transferindo a função que lhe é típica de maneira ilegítima. 

Verdadeiramente, como se percebe, a Defensoria Pública, o Ministério 

Público e o Fórum de Colíder tornaram-se um grande “balcão” da 

Secretaria de Estado da Saúde. Pior que isso é saber que muitas 

administrações não só orientam como incentivam a população a buscar 

seus direitos desta forma, ao invés de cumprir com o dever assumido e 

criar plataformas viáveis para a concretização do acesso à saúde. 

Terceiro porque a cultura do bloqueio judicial como regra, quando deveria 

ser a exceção, criou espaço fértil para a instalação de inúmeras redes 

criminosas compostas por agentes públicos, advogados, médicos, 

farmacêuticos, representantes de laboratórios, fornecedores de 

medicamentos e insumos hospitalares e empresas de diversos 

segmentos, responsáveis por fraudar processos judiciais e desviar 

recursos públicos ilicitamente. Quarto porque a Administração Pública, a 

par de possuir toda a estrutura arquitetada para a consecução do pleito 

buscado - por óbvio já que é sua função típica -, em uma concepção 

ética-filosófica nietzschiana, poderá, progressivamente, com muito 

empenho e esforço, utilizar-se destes casos que lhe se são remetidos 

justamente para repensar e aperfeiçoar a rede de atendimento de saúde 

e, quem sabe, em um futuro não muito longínquo, propiciar a efetiva 

diminuição da judicialização destas demandas. Esta é uma meta que deve 

ser perseguida por todos, principalmente pelos entes federados, uma vez 

que, segundo dados do Ministério da Saúde, em relação a 2010, o custo 

da judicialização da saúde no Brasil aumentou 1.233% (um mil, duzentos e 

trinta e três por cento), com projeção de gastos com ações judiciais de R$ 

1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais) para o ano de 

2016. Quinto porque o Secretário de Estado de Saúde celebrou acordo de 

resultados com o Governador do Estado de Mato Grosso, em 06/07/2015, 

com a finalidade de promover a execução e gestão das ações prioritárias 

a serem desenvolvidas no ano de 2015, a referendar a necessária e 

inadiável urgência de reformulação dos procedimentos adotados pela 

pasta, de modo a se alcançar, efetivamente, a desejada “transformação 

do Estado de Mato Grosso”. Sexto porque na física, química, biologia e 

engenharia, isto caracteriza o ciclo de retroalimentação positiva, vale 

dizer, a omissão patológica do ente estatal e a sua ineficiência na área da 

saúde - eficiência que é princípio constitucional reitor para a 

Administração Pública e inserido pela Emenda Constitucional 19/98, a 

completar 20 (vinte) anos no ano que vem (2018) - são tão profundas que 

isto desencadeia os números expressivos da judicialização da saúde, que 

cresce em progressão geométrica, e, quanto mais ações judiciais, mais 

decisões, e quanto mais decisões, mais bloqueios judiciais a custear 

medicamentos e tratamentos por valores infinitamente maiores do que 

seriam contratados por licitação, tudo a esgotar com os parcos recursos 

públicos destinados à saúde. Com isso, sobra menos para planejar, 

articular e arquitetar o sistema público de saúde, e como sobra menos, 

menos pessoas serão atendidas, menos pessoas tendo acesso à saúde, 

mais ações judiciais serão propostas, mais decisões serão dadas, mais 

bloqueios judiciais serão efetivados… III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA LIMINARMENTE, com fulcro no art. 

300, “caput” e § 2º, do NCPC, a fim de determinar ao MUNICÍPIO DE 

COLÍDER a obrigação de fornecer, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

internação compulsória de LUIZ CARLOS DA CRUZ DOS SANTOS na 

Clínica Liberdade, situada na cidade de Cuiabá, pelo tempo necessário 

para que sua saúde psíquica seja restabelecida, bem como seja fornecido 

transporte, alimentação e hospedagem durante todo o tratamento, sob 

pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 05 

(CINCO) VEZES O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, atualmente 

correspondente a R$ 4.770,00 (quatro mil, setecentos e setenta reais), 

com fulcro no § 5º, do art. 77, do Estatuto Processual Civil, a ser 

CUSTEADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, sem prejuízo de 

eventuais sanções criminais (crime de desobediência), civis (improbidade 

administrativa) e processuais; b) DETERMINO ainda que seja realizado o 

exame médico para averiguação da necessidade da internação 

compulsória pela clínica/estabelecimento especializado, IMEDIATAMENTE à 

admissão de LUIZ CARLOS, encaminhando o referido laudo e relatórios 

mensais a este Juízo, informando o estágio clínico do(a) paciente, o tempo 

aproximado de duração do tratamento e a possibilidade de retorno ao 

convívio social, nos termos do art. 2º, parágrafo 1º, do Provimento 

27/2012 da Corregedoria-Geral da Justiça. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Dispenso a caução real ou fidejussória em razão de a parte ser 

economicamente hipossuficiente, considerada a concessão da gratuidade 

de justiça e a postulação pela Defensoria Pública, na forma da parte final 

do § 1º, do art. 300, do NCPC. ADVIRTA-SE o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE de que o descumprimento da presente decisão poderá ser punida 

como ato atentatório à dignidade da justiça, na inteligência do § 1º, do art. 

77, do NCPC, desde já fixada no importe de de 05 (CINCO) VEZES O 

VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 4.770,00 

(quatro mil, setecentos e setenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do 

mesmo Estatuto Processual Civil, sem prejuízo de eventuais sanções 

criminais (crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e 

processuais. Esclareça-se o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e à 

Procuradoria Municipal ou Assessoria Jurídica Municipal que a multa fixada 

não se trata da corriqueira execução indireta por meio de multa civil diária, 

cabível somente às partes do processo, mas de multa por ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de incidir a terceiros 

por se tratar de sanção dirigida a qualquer pessoa que de qualquer forma 

participa do processo e deixa de cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais ou cria embaraços à sua efetivação, nos precisos termos do 

art. 77, “caput” e inciso IV, do NCPC: “Art. 77. Além de outros previstos 

neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: IV - cumprir com 

exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não 

criar embaraços à sua efetivação”. (sem destaques no original). 

Conquanto a demanda seja urgente, dada a gravidade da enfermidade, 

fixou-se prazo dilatado de 15 (quinze) dias de modo a possibilitar ao 

Município de Colíder o efetivo cumprimento voluntário da decisão e com 

isso pôr fim à lide e ao estado de angústia do(a) paciente. Decorrido o 

prazo de 15 (quinze) dias sem o cumprimento voluntário da obrigação 

acima imposta, DEFIRO desde já o bloqueio de verbas públicas nas contas 

bancárias do Município de Colíder, no importe das respectivas 

responsabilidades e observado o menor orçamento a ser colacionado, na 

licença do art. 536, “caput”, do NCPC. Não fornecido o(s) medicamento(s) 

de forma voluntária pelo Município de Colíder, incidente a multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, não havendo recurso contra esta ou, 

havendo, julgado improcedente, deverá o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE efetuar o pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias, 

podendo ela ser parcelada em até 10 (dez) vezes iguais, mediante boletos 

a serem emitidos pelo sítio eletrônico desta Corte de Justiça, em benefício 

do fundo de Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS. Não sendo paga a 

multa no prazo fixado, deverá ela ser inscrita como dívida ativa do Estado 

de Mato Grosso, executada sob o rito da Lei 6.830/80 com destinação 

igualmente ao fundo retro mencionado (Fundo de Apoio ao Judiciário - 

FUNAJURIS), em obediência ao § 3º, do art. 77, do NCPC. Intime-se, 

PESSOALMENTE, em caráter de urgência, da presente decisão, o 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. Intimem-se, também em caráter de 

urgência, da presente decisão e, por meio do mesmo mandado cite-se o 

MUNICÍPIO DE COLÍDER e o ESTADO DE MATO GROSSO, este último por 

carta precatória e pelo endereço eletrônico atcrue@ses.mt.gov.br e 

apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br e telefones (65) 9 9972-6713, (65) 9 

9982-6102 e (66) 9 9984-6940, para CONTESTAR a ação no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 335 c.c. o art. 183 do NCPC), consignando-se 

expressamente a advertência a que se refere o art. 344 do citado diploma 

normativo. Proceda-se às diligências em conformidade com o art. 212, § 

2°, do NCPC. Cientifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Decisão prolatada às 18h25 do dia 

09/08/2018, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. 

Colíder, 09 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001177-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL IVAN BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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: 

1001177-45.2018.8.11.0009. REQUERENTE: RAFAEL IVAN BRANCO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 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 RAFAEL IVAN 

BRANCO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. MÓVEL, 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. Disse, ainda, tê-la acionado por meio telefônico, 

razão pela qual fora negociado o pagamento integral do débito sendo 

adimplida, porém não ocorreu a devida exclusão de seu nome conforme o 

acordado. 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, pois que há dúvidas quanto à 

verossimilhança da alegação. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver 

demonstração, ao menos por ora, da probabilidade de o direito existir e/ou 

do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos 

do art. 300, “caput”, do NCPC. b) INDEFIRO por ora o pedido de inversão 

do ônus probatório, o qual será novamente analisado quando do 

saneamento e da organização do processo, nos termos do inciso III, do 

art. 357, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda a Secretaria 

Judiciária à designação de audiência de conciliação conforme a 

disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação designada ou a ser designada, consignando-se 

que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme preconiza o 

Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, 

não contestada a ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte autora. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Colíder, 09 de 

agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001261-46.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SUZETI TIBURCIO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001261-46.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARLI SUZETI TIBURCIO DE 

MORAIS REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 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. Disse, 

ainda, que recebe cobranças indevidas no celular, por meio de 

mensagens SMS, mesmo adimplindo regularmente o débito, pela qual não 

restou outra saída senão a propositura da presente. Dai requer, 

liminarmente, a exclusão de seu nome do cadastro de proteção ao crédito 

e a abstenção de cobranças por meio de mensagens SMS 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 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.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, pois que há dúvidas quanto à verossimilhança da alegação. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos por ora, da 

probabilidade de o direito existir e/ou do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do NCPC. b) 

INDEFIRO por ora o pedido de inversão do ônus probatório, o qual será 

novamente analisado quando do saneamento e da organização do 

processo, nos termos do inciso III, do art. 357, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Proceda a Secretaria Judiciária à designação de audiência de 

conciliação conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada 

para comparecer à audiência de conciliação designada ou a ser 

designada, consignando-se que poderá ser oferecida defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, conforme preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados 

Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não contestada a ação, 

presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte autora. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Colíder, 09 de agosto de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010600-12.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA TEIXEIRA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010600-12.2015.8.11.0009. REQUERENTE: VANESSA TEIXEIRA DA 

SILVA RODRIGUES REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA, ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. 

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 
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exequente em desfavor da parte executada. Devidamente intimada para 

se manifestar quanto ao depósito realizado pela parte executada, a parte 

exequente deu-se por satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de 

alvará para levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido 

formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) 

Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor penhorado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 08 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010289-84.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MOREIRA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010289-84.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA EXECUTADO: WILSON MOREIRA RAMOS Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de processo de execução de título extrajudicial em que não foi 

localizado bens do(a) devedor(a). Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, 

observa-se que não foram localizados bens do(a) devedor(a), consoante 

espelho de pesquisa e penhora realizada pelo sistema BacenJud. E, 

mesmo intimado para dar o devido impulso processual, o polo ativo não se 

manifestou ou tomou as providências cabíveis, não podendo o feito 

aguardar indefinidamente a sua manifestação. Assim, em face da não 

localização de bens do(a) devedor(a), a extinção do feito sem resolução 

do mérito é medida que se impõe, consoante o art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95: “Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de 

até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de 

Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do 

mérito, pois que inexiste bens passíveis de penhora, a teor do que dispõe 

o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Ressalte-se que 

não há consequências processuais prejudiciais para o direito do credor, 

uma vez que, em poder de certidão de crédito, documento revestido de 

título executivo, poderá a qualquer tempo retomar o prosseguimento de 

execução quando localizado o devedor e eventuais bens. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído. Expeça-se 

certidão de crédito em favor do credor, nos moldes do art. 583 da 

CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

20 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010449-46.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NELORE NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAEDSON CAMPOS DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010449-46.2015.8.11.0009. EXEQUENTE: NELORE NUTRICAO ANIMAL 

LTDA - ME EXECUTADO: LAEDSON CAMPOS DA CRUZ Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença 

em que não foi localizado bens do(a) devedor(a). Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando 

aos autos, observa-se que não foram localizados bens do(a) devedor(a), 

consoante espelho de pesquisa e penhora realizada pelo sistema 

BacenJud. E, mesmo intimado para dar o devido impulso processual, o polo 

ativo não se manifestou ou tomou as providências cabíveis, não podendo 

o feito aguardar indefinidamente a sua manifestação. Assim, em face da 

não localização de bens do(a) devedor(a), a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, consoante o art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95: “Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no 

valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código 

de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do 

mérito, pois que inexiste bens passíveis de penhora, a teor do que dispõe 

o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Ressalte-se que 

não há consequências processuais prejudiciais para o direito do credor, 

uma vez que, em poder de certidão de crédito, documento revestido de 

título executivo, poderá a qualquer tempo retomar o prosseguimento de 

execução quando localizado o devedor e eventuais bens. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído. Expeça-se 

certidão de crédito em favor do credor, nos moldes do art. 583 da 

CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

20 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000123-78.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000123-78.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: CLAUDIO LEME ANTONIO 

EXECUTADO: MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de processo de execução de título extrajudicial em que não foi 

localizado o endereço do(a) devedor(a). Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos 

autos, observa-se que a parte ré não foi citada, por insuficiência de 

endereço, consoante informação da certidão do Sr. Oficial de Justiça. E, 

mesmo intimado para dar o devido impulso processual, o polo ativo não se 

manifestou ou tomou as providências cabíveis, não podendo o feito 

aguardar indefinidamente a sua manifestação. Assim, em face da não 

localização do endereço e/ou de bens do(a) devedor(a), a extinção do 

feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, consoante o art. 53, 

§ 4º, da Lei 9.099/95: “Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, 

no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no 

Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 

4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, pois que o(a) devedor(a) não foi encontrado(a), a 

teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Ressalte-se que não há consequências processuais prejudiciais 

para o direito do credor, uma vez que, em poder de certidão de crédito, 

documento revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo retomar 

o prosseguimento de execução quando localizado o devedor e eventuais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 371 de 635



bens. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu advogado 

constituído. Expeça-se certidão de crédito em favor do credor, nos moldes 

do art. 583 da CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 20 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-77.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO RESMINI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000567-77.2018.8.11.0009. REQUERENTE: LUIS EDUARDO RESMINI 

MARTINS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte autora, devidamente intimada para audiência 

de conciliação, não compareceu à solenidade e não apresentou qualquer 

justificativa, o que faz presumir sua desistência. Assim, HOMOLOGO a 

desistência tácita da parte autora e julgo EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o 

art. 485, inciso VIII, do NCPC. Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95, a movimentação do Poder Judiciário sem o devido zelo por 

aquele que postula, mormente diante dos mais de 5 mil processos em 

trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão pela 

qual CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do 

FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da 

justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 

requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início 

até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 

reconhecido no título.” “ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de 

honorários advocatícios na forma dos citados dispositivos legais suso 

declinados (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada 

no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 09 de 

julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010558-31.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA SELESTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010558-31.2013.8.11.0009. EXEQUENTE: ELIZANGELA DE ABREU 

EXECUTADO: ANA LUCIA SELESTINO Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

processo de execução de título extrajudicial ou em fase de cumprimento 

de sentença em que a parte exequente requereu o arquivamento 

provisório dos autos em face da não localização do endereço e/ou de 

bens do(a) devedor(a), o qual foi deferido. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos 

autos, observa-se que a parte ré não foi intimada, porque se mudou de 

endereço consoante informação da certidão do Sr. Oficial de Justiça. 

Assim, reputa-se eficaz a declinada tentativa de intimação, pois que ela 

mudou de endereço sem comunicar seu atual paradeiro ao Juízo, nos 

termos do art. 19, § 2°, da Lei 9.099/95. De outro lado, é de se revogar a 

decisão que deferiu o pedido formulado pela parte autora de arquivamento 

provisório dos autos em face da não localização do endereço e/ou de 

bens do(a) devedor(a), pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a 

violar os princípios da economia processual e celeridade, tudo a 

recomendar a extinção do feito sem resolução do mérito, consoante o art. 

53, § 4º, da Lei 9.099/95: “Art. 53. A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto, REVOGO a 

decisão anterior e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois 

que o(a) devedor(a) não foi encontrado(a) e inexiste bens passíveis de 

penhora, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Ressalte-se que não há consequências processuais 

prejudiciais para o direito do credor, uma vez que, em poder de certidão de 

crédito, documento revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo 

retomar o prosseguimento de execução quando localizado o devedor e 

eventuais bens. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu 

advogado constituído. Expeça-se certidão de crédito em favor do credor, 

nos moldes do art. 583 da CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o 

trânsito em julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 20 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010787-54.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO ARAUJO SANTIAGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010787-54.2014.8.11.0009. EXEQUENTE: FACHADA MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: TIAGO ARAUJO SANTIAGO 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de processo de execução de título 

extrajudicial ou em fase de cumprimento de sentença em que a parte 

exequente requereu o arquivamento provisório dos autos em face da não 

localização do endereço e/ou de bens do(a) devedor(a), o qual foi 

deferido. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, observa-se que não foram 

localizados bens do(a) devedor(a), consoante informação da certidão do 

Sr. Oficial de Justiça. De outro lado, é de se revogar a decisão que deferiu 

o pedido formulado pela parte autora de arquivamento provisório dos 

autos em face da não localização do endereço e/ou de bens do(a) 

devedor(a), pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os 

princípios da economia processual e celeridade, tudo a recomendar a 

extinção do feito sem resolução do mérito, consoante o art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95: “Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no 

valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código 

de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, REVOGO a decisão anterior e JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que inexiste bens 

passíveis de penhora, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Ressalte-se que não há consequências 

processuais prejudiciais para o direito do credor, uma vez que, em poder 

de certidão de crédito, documento revestido de título executivo, poderá a 

qualquer tempo retomar o prosseguimento de execução quando localizado 

o devedor e eventuais bens. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte autora por 

meio de seu advogado constituído. Expeça-se certidão de crédito em favor 

do credor, nos moldes do art. 583 da CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 
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4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e 

providências de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 20 de junho 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010332-89.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NORTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VALDENI DE MENESES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010332-89.2014.8.11.0009. EXEQUENTE: NORTAO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: ANTONIO VALDENI DE MENESES 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de processo de execução de título 

extrajudicial ou em fase de cumprimento de sentença em que a parte 

exequente requereu o arquivamento provisório dos autos em face da não 

localização do endereço e/ou de bens do(a) devedor(a), o qual foi 

deferido. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, observa-se que não foram 

localizados bens do(a) devedor(a), consoante informação da certidão do 

Sr. Oficial de Justiça. De outro lado, é de se revogar a decisão que deferiu 

o pedido formulado pela parte autora de arquivamento provisório dos 

autos em face da não localização do endereço e/ou de bens do(a) 

devedor(a), pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os 

princípios da economia processual e celeridade, tudo a recomendar a 

extinção do feito sem resolução do mérito, consoante o art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95: “Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no 

valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código 

de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, REVOGO a decisão anterior e JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que inexiste bens 

passíveis de penhora, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Ressalte-se que não há consequências 

processuais prejudiciais para o direito do credor, uma vez que, em poder 

de certidão de crédito, documento revestido de título executivo, poderá a 

qualquer tempo retomar o prosseguimento de execução quando localizado 

o devedor e eventuais bens. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte autora por 

meio de seu advogado constituído. Expeça-se certidão de crédito em favor 

do credor, nos moldes do art. 583 da CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e 

providências de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 20 de junho 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010336-29.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NORTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010336-29.2014.8.11.0009. EXEQUENTE: NORTAO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: SUZANA ALMEIDA DOS 

SANTOS Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de processo em fase de 

cumprimento de sentença em que a parte exequente requereu o 

arquivamento provisório dos autos em face da não localização do 

endereço e/ou de bens do(a) devedor(a), o qual foi deferido. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Compulsando aos autos, observa-se que a parte ré não foi intimada, 

porque se mudou de endereço consoante informação da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça. Assim, reputa-se eficaz a declinada tentativa de 

intimação, pois que ela mudou de endereço sem comunicar seu atual 

paradeiro ao Juízo, nos termos do art. 19, § 2°, da Lei 9.099/95. De outro 

lado, é de se revogar a decisão que deferiu o pedido formulado pela parte 

autora de arquivamento provisório dos autos em face da não localização 

do endereço e/ou de bens do(a) devedor(a), pois que incompatível com o 

rito sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e 

celeridade, tudo a recomendar a extinção do feito sem resolução do 

mérito, consoante o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95: “Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto, REVOGO a 

decisão anterior e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois 

que o(a) devedor(a) não foi encontrado(a) e inexiste bens passíveis de 

penhora, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Ressalte-se que não há consequências processuais 

prejudiciais para o direito do credor, uma vez que, em poder de certidão de 

crédito, documento revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo 

retomar o prosseguimento de execução quando localizado o devedor e 

eventuais bens. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu 

advogado constituído. Expeça-se certidão de crédito em favor do credor, 

nos moldes do art. 583 da CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o 

trânsito em julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 20 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000893-37.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PEREIRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000893-37.2018.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE MAURO MACHADO 

REQUERIDO: MARCOS PEREIRA ALVES Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38, “caput”, da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação monitória distribuída perante o 

Juizado Especial Cível, cujo procedimento é especial. Dispõe o Enunciado 

nº 8 do FONAJE: “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais 

não são admissíveis nos Juizados Especiais.” Com efeito, o rito previsto 

para a ação monitória é incompatível com o procedimento do Juizado 

Especial Cível, razão pela qual este Juízo é incompetente para processar e 

julgar a causa. Nesse sentir, a jurisprudência da Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso: “SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46 DA LEI N. 

9.099/95 RECURSO INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA - RITO ESPECIAL E 

PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS - INCOMPETÊNCIA. O Juizado Especial é incompetente 

para o julgamento de ação monitória, porquanto esta possui rito próprio 

incompatível com o do Juizado. A propósito: "RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO MONITÓRIA. RITO ESPECIAL E PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O 

PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO 

DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 51, INC. II, DA LEI 9.099/95. RECURSO 

IMPROVIDO". (Recurso Cível Nº 71003657418, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

26/02/2013); "RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA 

DO JUIZADO. Não é competente o Juizado Especial para o processamento 
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da ação monitória, uma vez que esta possui rito próprio incompatível com o 

do Juizado. Jurisprudência dominante das Turmas. NEGADO SEGUIMENTO 

AO RECURSO". (Recurso Cível Nº 71003396694, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

08/06/2012). III - DISPOSITIVO Ante o exposto, DECLARO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, na dicção do art. 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95 c.c. o Enunciado nº 8 do FONAJE, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso IV, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas. 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. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 09 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-02.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MOURA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000087-02.2018.8.11.0009. REQUERENTE: DANIEL MOURA GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos 

princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção 

do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui relação jurídica com a parte Reclamada, 

desconhecendo a origem do débito que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA. A despeito das alegações esposadas na peça defensiva 

acerca da existência de obrigação contraída e não adimplida pela parte 

Reclamante, que pudesse legitimar a existência do débito, forçoso 

reconhecer não ter a Reclamada logrado êxito em demonstrar nos autos, 

de forma inequívoca, tal assertiva. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Diante da negativa da 

parte Reclamante, cabia à parte reclamada comprovar a regularidade do 

débito e a existência de relação jurídica entre as partes, apresentando o 

contrato devidamente assinado, ou o áudio da gravação, se a contratação 

foi realizada por “call center”, ônus do qual não se desincumbiu. As telas 

de computador colacionadas não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes, sendo provas confeccionadas unilateralmente. 

Por outro lado, mesmo que a contratação tivesse sido realizada por 

terceiro, utilizando-se de documentos adulterados ou qualquer outro meio 

fraudulento, a responsabilidade da Reclamada encontra-se patente, senão 

pela falta de cuidado objetivo necessário na conferência, de forma 

eficiente, dos dados e documentos no momento da contratação dos 

serviços, ônus que lhe incumbia. É a teoria do risco da atividade negocial, 

preconizada no artigo 927 do Código Civil. Portanto, não trouxe a ré prova 

que evidenciasse a legitimidade da dívida, tampouco da contratação, ônus 

da qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do NCPC. Nesse sentido, 

a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I 

do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial para DECLARAR a inexistência do débito negativado pela 

Reclamada - no valor de R$173,07 ( cento e setenta e tres reais e sete 

centavos ),- e CONDENAR a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento 

danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do 

STJ). Sem custas e honorários. À consideração da(o) Excelentíssima(o) 

Juiz(a) de Direito para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, Arquive-se sem necessidade de intimar a parte 

Autora ou a parte Requerida. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

Vistos. Excepcionalmente, DEIXO DE HOMOLOGAR a respeitável minuta 

do(a) zeloso(a) Juiz(a) Leigo(a), e passo a proferir SENTENÇA EM 

SUBSTITUIÇÃO, na licença do art. 40, "caput", da Lei 9.099/95. I - 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, 

com base no art. 355, inciso I, do NCPC. E os pedidos formulados pela 

parte autora não merecem acolhimento, prevalecendo os argumentos da 

parte ré. É que esta (parte ré) demonstrou que aquela (parte autora) foi/é 

sua cliente, notadamente porque efetuou o pagamento de faturas de 

consumo dos anos de 2016 referente à conta 0274382313 do telefone 

(93) 9 9120-6904, na autorização do art. 225 do Código Civil c.c. os arts. 

440 e 441 do NCPC: “Art. 225. As reproduções fotográficas, 

cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 

reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” “Art. 440. O juiz apreciará o valor probante do documento 

eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor.” 

“Art. 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e 

conservados com a observância da legislação específica.” Daí porque 

desnecessária a exibição de eventual contrato, máxime se considerar a 

possibilidade de contratação eletrônica ou remota, inclusive com 

autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 51, § 1º, da Resolução 

632/14 da Anatel: “Art. 51. Na contratação, a Prestadora deve entregar ao 

Consumidor o contrato de prestação do serviço e o Plano de Serviço 

contratado, bem como demais instrumentos relativos à oferta, juntamente 

com login e senha necessários a acesso ao espaço reservado ao 

Consumidor na página da Prestadora na internet, quando for o caso. § 1º 

Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações se dê por meio 

do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao Consumidor, por 

mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, os documentos 

mencionados no caput.” Outrossim, tais concessionárias telefônicas são 

constantemente fiscalizadas pela respectiva agência reguladora, que 

possui livre acesso a todas as suas operações, na autorização do art. 10, 

incisos VI e XXII, da da Resolução 477/07 da Anatel: “Art. 10. Além das 

outras obrigações decorrentes da regulamentação editada pela Anatel e 

aplicáveis a serviços de telecomunicações e, especialmente, ao SMP, 

constituem deveres da prestadora: VI - permitir, aos agentes de 

fiscalização da Anatel, livre acesso, em qualquer época, às obras, às 

instalações e aos equipamentos relacionados à prestação do SMP, bem 

como aos seus registros contábeis, mantido o devido sigilo; XXII - manter, 
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à disposição da Anatel e demais interessados, os documentos de 

natureza fiscal, os quais englobam os dados das ligações efetuadas e 

recebidas, data, horário de duração e valor da chamada, bem como os 

dados cadastrais do assinante, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 

em conformidade com o que prescreve o art. 11 da Lei nº 8.218/1991, de 

29/08/1991, c/c art. 19 da Resolução nº 247, de 14/12/2000.” De outro 

lado, vê-se que a presente demanda aparentemente se enquadra na 

hipótese delineada no item “II.1 - Da indústria do dano moral”. Portanto, 

comprovada documentalmente pela parte demandada a existência da 

dívida cuja quitação não foi demonstrada pela parte autora na forma 

estabelecida no art. 320 do Código Civil, mostra-se legítima a inscrição nos 

cadastros de inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do 

dever de indenizar. Com a litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte 

autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, o que, 

como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), 

incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se 

estabelece em 10% (dez por cento) do valor da causa, considerada a 

condição pessoal da parte autora e a gravidade da conduta. Aquele que 

omite e faz declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder 

Judiciário na busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de 

criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a 

administração da justiça pela fraude empregada com o intuito de induzir a 

erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código Penal: “Falsidade 

ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, 

prejudicadas as arguições preliminares; b) CONDENO a parte autora por 

litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, atribuída em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que perfaz o montante 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como ao pagamento de CUSTAS 

PROCESSUAIS, além de todas as despesas assumidas pela parte ré com 

este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 

1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, 

parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do 

FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 

do NCPC), além de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza 

e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) 

ótimo o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) 

baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Diante da má-fé empregada, porquanto a parte 

autora usufruiu dos serviços do Poder Judiciário para uma causa inidônea, 

não sendo justo e correto que a coletividade pague por isso com os 

custos diretos e indiretos dos serviços judiciários, mas principalmente 

porque tal conduta contribui para a morosidade da prestação jurisdicional 

àqueles que efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput”, do NCPC, art. 

470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 

136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária 

poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas 

contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou 

formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem 

suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento em 

primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente após o trânsito em julgado 

desta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Colíder, 09 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002107-97.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DOMINGOS PECANHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NACIONAL COBRANCAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002107-97.2017.8.11.0009. REQUERENTE: CLARICE DOMINGOS 

PECANHA REQUERIDO: NACIONAL COBRANCAS EIRELI - ME Vistos. 

SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Intimada a parte Exequente para se 

manifestar sob pena de extinção em id n. 11556724, quedou inerte. De 

outro lado, desde então, o feito encontra-se paralisado em secretaria, sem 
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qualquer providência da parte interessada. ISTO POSTO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o projeto de sentença a homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes 

de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002042-05.2017.8.11.0009

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:

IVONETE DINARTI DE SOUZA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002042-05.2017.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: IVONETE DINARTI DE SOUZA LOPES Vistos. 

SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Noticia a parte Reclamante que é credora 

da importância de R$ 1.081,27 (um mil e oitenta e um reais e vinte e sete 

centavos), devidamente atualizada, representada pelas notas 

promissórias anexas; que o crédito teve como origem a compra e venda 

de mercadorias, fornecidas pelo Reclamante à Reclamada; que já tentou 

por várias vezes receber seu crédito de forma amigável, mas todas elas 

resultaram inexitosas, não restando alternativa senão propor a presente 

medida judicial objetivando a recuperação de seu crédito. 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. Designada audiência de 

conciliação esta restou inexitosa, eis que o Promovido mesmo intimado, 

não compareceu na solenidade, bem como não apresentou contestação, 

requerendo a parte autora a revelia do requerido. Em conformidade com o 

Enunciado 20, cabe à parte ré comparecer pessoalmente na audiência ou 

tratando-se de pessoa jurídica ser representada por preposto, caso 

contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com 

imediato julgamento da demanda. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 

que: “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.” Assim, uma vez comprovado pelo Autor a subsistência da dívida 

através das notas promissórias devidamente assinadas em ID10498203, 

cumpria a parte ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 333, II 

do CPC, o que não o fez. Diante disso, a procedência do pedido é medida 

de rigor. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 20, 

da Lei 9.099/95, julgo PROCEDENTE, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, condenando a reclamada ao pagamento do valor 

R$ 1.081,27 (um mil e oitenta e um reais e vinte e sete centavos), 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da 

citação e atualização monetária pela variação do INPC/IBGE, desde a data 

do vencimento dos títulos. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, no 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002308-89.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO POSTAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

ERNESTO BORGES NETO OAB - MS6651-B (ADVOGADO)

MIRNA DAOUD MERCHED YOUSSEF OAB - SP290481 (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002308-89.2017.8.11.0009. REQUERENTE: LIRIO POSTAL REQUERIDO: 

SERASA S/A. Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos 

princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais, por ter a reclamada 

deixado de notificar o reclamante sobre inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes. A Reclamada contesta aduzindo que não 

praticou conduta ilícita, que realizou a comunicação da parte Autora 

quanto a inclusão e inexistência de danos morais. Analisando-se a 

documentação carreada aos autos pela Ré vislumbra-se que restou 

comprovado que houve a devida notificação da parte Reclamante, 

anteriormente à inserção da negativação. Denota-se que a 

correspondência foi encaminhada no prazo legal, qual seja, em no mínimo 

10 (dez) dias antes da data de disponibilização da consulta. Ressalta-se, 

ademais, que não é preciso haver a apresentação do Aviso de 

recebimento haja vista o disposto na Súmula 404 do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de 

comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos 

de dados e cadastros. Assim, considerando-se a comprovação do regular 

envio da notificação, não há que se falar em indenização por danos 

morais. Destarte, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido. III - DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do CPC. 

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, no termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Fernando Kendi Ishikawa Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000868-24.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ESIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEILSON PEREIRA DE CARVALHO OAB - MT24625/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000868-24.2018.8.11.0009. REQUERENTE: FRANCISCO ESIO DE SOUZA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte autora apresentou pedido de desistência da ação por falta de 

interesse processual. Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do 

NCPC, a parte requerida não foi citada e, consequentemente, não 

apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 08 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010035-14.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RENATO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO LOPES OAB - MT0019949A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARCOR DO BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO FAVERY DE ANDRADE RIBEIRO OAB - SP0117626A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010035-14.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: LUIS RENATO DA SILVA 

EXECUTADO: ARCOR DO BRASIL LTDA. Vistos etc., A obrigação foi 

satisfeita conforme comprovante de pagamento juntado no ID 12420820, 

existindo a concordância da parte exequente, conforme manifestação 

juntada no ID 12463481. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PRESENTE 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, c/c art. 924, II c/c art. 925, todos do 

Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com 

as providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo, conforme dados bancários postos no ID 

12463481. Após o encaminhamento do alvará judicial ao Departamento da 

Conta Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Em nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Arquivem-se. Intimem-se. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 12 de julho de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100557 Nr: 1158-76.2017.811.0046

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->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: ALDO FISCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar o interessado, por meio de sua 

advogada, para se manifestar em relação aos documentos juntados ao 

movimento de ref: 28, que diz que a restituição não foi feita em virtude da 

conta bancária informada na iniciar estar errada.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000504-38.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LESEUX TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA 

Processo: 1000504-38.2018.8.11.0046. Vistos. Verifica-se que apesar de 

haver guia de recolhimento de custas processuais, a mesma não foi 

vinculada a estes autos, de modo que não há como saber se a mesma diz 

respeito a esta lide. Intime-se o Requerente para regularizar as custas 

processuais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT, 17 de julho de 

2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118634 Nr: 1414-82.2018.811.0046

 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: AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA, LEVINO JOSÉ 

SPERAFICO, DILSO SPERAFICO, ITACIR ANTONIO SPERAFICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON NOBORU YABUTA, FABIO HIDEKI 

YABUTA, SERGIO SATOCHI YABUTA, EDUARDO MASSASHI YABUTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16362, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte requerida, tendo em vista que as Cartas devolvidas 

pelos Correios com a observação 6-Não Proc.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40332 Nr: 1345-60.2012.811.0046

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO CAPRIOGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCISCO TRIPOLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839 A/MS, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B, RONIE JACIR 

THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - 

OAB:16587 PR

 Vistos. (...) Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo. No 

mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que não estão 

presentes as hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

sendo que a embargante está fundamentando a razão pela qual entende 

que a constatação deve ser requerida. Verifico que a matéria desafiada 
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nos embargos de declaração deve ser objeto de recurso, já que consiste 

em irresignação da parte recorrente à decisão proferida, já que quer o 

deferimento da constatação. Não cabe em sede de embargos de 

declaração, ainda que se fale em efeitos infringentes, a modificação de 

decisão com a qual a parte não concorda. Desta forma, caso a parte 

entenda que não foi analisado alguma questão que alteraria o julgamento 

do mérito da demanda, deve lançar mãos de outros meios processuais 

para tentar corrigir o vício apontado na sentença. O que se percebe, é que 

o embargante pretende que seja reapreciada a questão e 

consequentemente proferida nova decisão, o que não se permite por meio 

de embargos de declaração. Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese 

contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO 

aos presentes embargos declaratórios. 2 – Intime-se a parte requerente 

para que deposite o valor integral das pericias. 3 – Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 94630 Nr: 4183-34.2016.811.0046

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABL, IBL, VBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6.960/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar os 

advogados das partes acerca da redesignação da audiência na Comarca 

de Cacoal/RO para o dia 15/08/2018, às 09:30 horas, conforme ofício 

recebido por Malote Digital nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37551 Nr: 2250-02.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITO ANTÔNIO CANDELORO, GIUSEPPE 

PASQUALE CANDELORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 Vistos.

Giuseppe Pasquale Candeloro e Outro, qualificados nos autos, interpõem 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a sentença de fls. 156, alegando 

que há erro material em relação a condenação ao pagamento de verba 

sucumbencial.

Relatam que realizou a liquidação do débito nos termos do artigo 12 da Lei 

n. 13.340/2016, sendo que trata de verdadeiro acordo entre as partes, 

assim o feito deve ser extinto sem a condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios e custas processuais. Pugna pela aplicação do 

art. 90, §2º do CPC.

A União apresenta contrarrazões aos embargos de declaração afirmando 

que o artigo 12 da Lei n. 13.340/2016 não se aplica às dividas inscritas em 

divida ativa da União

 Decido.

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que não há 

que se falar em erro material na sentença prolata.

Dispõe o artigo 12 da Lei n. 13.340/2016, in verbis:

Art. 12. Para os fins do disposto nos arts. 1o a 3o desta Lei, os honorários 

advocatícios e as despesas com custas processuais são de 

responsabilidade de cada parte e a falta de seu pagamento não obsta a 

liquidação ou repactuação da dívida, conforme o caso.

Consta às fls. 162-v que a liquidação realizada entre as partes tem como 

fundamento o artigo 4º da citada lei, portanto, não se aplica o retro 

mencionado dispositivo normativo.

Saliento que não consta na aludida lei que a liquidação com base no artigo 

4º se trata de transação entre as partes.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122392 Nr: 3108-86.2018.811.0046

 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: SUELI TORRES RIBEIRO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI 

- OAB:22584/O, NAYRA RINALDI BENTO - OAB:23.194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2268 Nr: 840-89.2000.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDUINO DA SILVA ZAMO, MÔNICA CAROLINE 

ROMANO RIGAMONTI ZAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que na sentença de fls. 323/326 foi 

determinado ao perito Jefferson Paes de Farias a devolução dos 

honorários periciais em razão da destituição do encargo (fls. 278).

Intimado (fls. 339 e 396), manifestou-se pela abertura de prazo para 

defesa em abril de 2013 (fls. 332/333), porém desde então se quedou 

inerte, deixando de devolver o valor fixado, conforme a certidão retro.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região já decidiu a respeito da 

apropriação efetuada por perito que não restitui os honorários quando da 

não realização dos trabalhos:

APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-APROPRIAÇÃO. SONEGAÇÃO DE 

AUTOS.ARTIGOS 312 E 314 DO CP.

1. O perito que recebe honorários antecipadamente, não realiza o trabalho 

pericial e intimado para devolver a quantia não o faz, pratica o delito de 

peculato-apropriação (art. 312 do CP ). 2. Pratica a conduta descrita no 

art. 314 do CP o expert que, ultrapassados os prazos concedidos pelo 

Juízo para a devolução dos autos, é intimado para devolver o processo e 

deixa de entregá-lo, configurando a ação de sonegar. 3. Apelação 

improvida

(TRF-4 – ACR: 12893 PR 2002.04.01.012892-9, Data de Julgamento: 

17/09/2002, Sétima Turma, Data de Publicação: DJ 23/10/2002, página 

857).

Nos termos da sentença de mérito, intime-se o perito Jefferson Paes de 

Farias para DEVOLUÇÃO dos honorários periciais devidamente 

atualizados no prazo de 15 dias, sob pena de cometimento de crime de 

peculato-apropriação, com a remessa dos autos à autoridade policial para 

apuração do fato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21793 Nr: 2805-92.2006.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR GOMES DA SILVA VULGO "CHAPEU 

PRETO"
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMÉLIA ROSANA DE SOUZA 

- OAB:5729-B/MT

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALMIR GOMES DA SILVA VULGO 

"CHAPEU PRETO", Rg: 628.192, Filiação: Valdemar Gome S. da Silva e de 

Maria Antonia da Silva, data de nascimento: 26/11/1965, brasileiro(a), 

natural de Cruzeiro do Sul-PR. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do acusado por edital, com prazo de 05 dias para 

constituir novo patrono, caso contrário, será nomeada Defensor Dativo 

para patrocinar sua defesa.

Resumo da Inicial: Trata-se de Denúncia proposta pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso em face de VALMIR GOMES DA SILVA, vulgo 

"Chapéu Preto", como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso II e IV 

do Código Penal, na sua forma consumada, por ter, no dia 18 de Maio de 

1990 no alojamento da Mineração Santa Elina, feito vários disparos contra 

Gazimiro Joaquim da Silva, que teve morte instantânea.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando a certidão de fls. 319, intime-se o 

acusado por edital, com prazo de 05 dias para constituir novo patrono, 

caso contrário, será nomeada Defensor Dativo para patrocinar sua 

defesa.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FLÁVIO INÁCIO DA 

SILVA, digitei.

Comodoro, 08 de agosto de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1414 Nr: 1220-05.2006.811.0046

 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): JOÃO ZUCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a juntada da planilha atualizada do débito, requeira o credor o que de 

direito no prazo de 15 dias sob pena de rearquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 13152 Nr: 1137-57.2004.811.0046

 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: IRINEU FELDKIRCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, 

AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - KPM 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MÜLLER - OAB:MT - 

5.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - OAB:OAB/MS 

12574, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - OAB:129134/SP, VANESSA 

KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença visando a execução dos honorários 

sucumbenciais, proposta por KPM Empreendimentos e Participações Ltda. 

(fls. 818) e Gustavo Lorenzi de Castro (causídico da Requerida Dow 

Agrosciences Industrial Ltda. – fls. 821).

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118075 Nr: 1203-46.2018.811.0046

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCSA, ESA, CGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 Vistos.

Trata-se de Medida de Proteção, formulado pelo Ministério Público desta 

Comarca em favor das adolescentes WESLAYNE DOS SANTOS 

AZAMBUJA e VANESSA EDUARDA DOS SANTOS AZAMBUJA.

A decisão de fls. 217 deferiu o desabrigamento das adolescentes, tendo 

em vista que a medida protetiva no âmbito da Lei n. 11.340/2006 de Código 

122197 determinou o afastamento do Sr. Claudenício Gonçalves Azambuja 

de sua residência.

A defesa requer às fls. 251/252 a revogação da decisão que determinou o 

afastamento do Sr. Claudenício Gonçalves Azambuja, alegando que o 

mesmo está com problemas de saúde, com picos de pressão arterial 

alteradas, falta de alimentação e possível anemia.

Afirma ainda que inexiste qualquer tipo de perigo tendo por fundamento o 

laudo apresentado anteriormente pela Assistente Social, manifestação 

ministerial, relatório de visitas do Agente da Infância e ainda as 

manifestações das supostas vítimas durante a audiência realizada no 

abrigo, de que tudo não passou de uma história formulada por elas, para 

terem mais liberdade.

Decido.

Primeiramente, na esteira da manifestação ministerial de fls. 254, nos 

autos não constam qualquer determinação de não aproximação do Sr. 

Claudenício Gonçalves Azambuja, sendo objeto dos autos de medida 

protetiva de código 122197.

Esclareço ainda que o fato do citado estar passando por problemas de 

saúde não altera o objeto da presente medida protetiva, qual seja a 

proteção das adolescentes.

Em que pese as manifestações da Assistente Social de fls. , consta nos 

autos relatório (fls. 99/107) da psicóloga do juízo em que conclui:

“Foi observado que possivelmente as menores forma instruídas para 

falarem que as mentiras advinham da equipe do CRAS, quando VANESSA 

iniciou seu discurso notou-se que era pronto e que não condizia com seu 

comportamento, a mesma buscava influenciar esta profissional a acreditar 

que tudo havia sido um engano, que ela e sua irmã apenas tinham tido a 

ideia de prejudicar o avo para assim serem livres, da mesma forma 

WESLA YNE não conseguiu manter o discurso de que a equipe do CRAS 

que estava mentindo e tentando lhes prejudicar, ou seja a culpa não foi 

delas e sim da equipe que lhes atendeu. Desta forma Meritíssimo pode-se 

supor que a Sr." EVA tenha instruído as menores a relatarem que a equipe 

tenha influenciado ou mentido sobre o suposto abuso que sofreram, ou 

seja, além do abuso físico as menores provavelmente estão sofrendo 

abuso psicológico por parte de seus familiares.

(...)

Percebe-se que as mesmas chantagens emocionais e psicológicas que 

foram usadas para amedrontar as menores no processo 74658, hoje se 

repetem, ou seja, as menores possivelmente estão sofreram abuso sexual 

e agora estão sofrendo abuso psicológico por parte de seus familiares, 

tido como cuidadores das menores. A mesma dinâmica familiar também 

tem-se mantido neste processo, a família acusando a equipe do CRAS de 

mentirosas, que estão tentando lhes prejudicar, além de tentativa de 

denegrir as menores.

(...)
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Diante desta avaliação posso relatar que não foi encontrada nenhum dado 

que possa interferir na destituição do poder familiar, posso ainda relatar 

que de fato as menores foram negligenciada pelo genitor, que o mesmo 

coloco-as em risco quando permitiu que as mesmas convivessem com sua 

companheira, companheira esta que permitia que as menores se 

prostituíssem, fizessem uso de álcool e cigarros, além de permanecer na 

rua até altas horas da madrugada.”

Saliento que o laudo medico referente a psicóloga Tammy Gaiva Carmona 

relata que a mesma não tem condições de exercer vida laborativa por um 

período de sessenta dias a contar de 14/05/2018, sendo que o relatório 

psicossocial de fls. 30 foi elaborado em 17/08/2017.

Considerando que a defesa dos interesses da criança e do adolescente 

se apara no principio da proteção integral, bem como há fundado receio de 

que WESLAYNE DOS SANTOS AZAMBUJA e VANESSA EDUARDA DOS 

SANTOS AZAMBUJA mudaram suas versões acerca do fato para poder 

sair do abrigo INDEFIRO o pedido da parte requerente.

Ressalto que caso o Sr. Claudenício Gonçalves Azambuja descumpra as 

medidas deferidas será decretada sua prisão preventiva.

Colacione-se a presente decisão nos autos de código 122197.

Indefiro o pedido de designação de audiência de instrução, uma vez que 

esta já foi realizada.

Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115865 Nr: 279-35.2018.811.0046

 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: MARIKEROSE MAIROETE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115862 Nr: 276-80.2018.811.0046

 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: MARIKEROSE MAIROETE 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

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116366 Nr: 466-43.2018.811.0046

 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: WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 94628 Nr: 4181-64.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E 

VETERINÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAYANE LANCE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT/14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:MT 16.990

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123630 Nr: 3588-64.2018.811.0046

 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: JOSÉ EDUARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123069 Nr: 3377-28.2018.811.0046

 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: ADMILSON QUADRELI

 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:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000242-88.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TAMELA GOMES TIMOTEO GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000242-88.2018.8.11.0046. AUTOR: 

TAMELA GOMES TIMOTEO GARCIA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. TAMELA GOMES TIMOTEO GARCIA propôs 

ação previdenciária de concessão de auxílio-doença c/c conversão em 

aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela de urgência, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Sustenta a autora que 

foi diagnosticada com obesidade, depressão e espondilodiscopatia 

degenerativa da coluna lombar com hérnias nos níveis L4 L5 e L5 S1, 

entre outras circunstâncias que lhe impossibilitam de retornar ao trabalho. 

Aduz que o pedido administrativo de concessão do benefício de 
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auxílio-doença lhe foi indeferido. Dessa forma, pleiteia a concessão de 

tutela antecipada para que referida autarquia conceda o benefício de 

auxílio-doença em seu favor, porquanto se encontra incapacitada de 

exercer qualquer atividade laboral. Juntou documentação. É o relatório. 

Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 e 

ss do CPC. Trata-se de pedido de antecipação de tutela visando ordem 

judicial para compelir a imediata concessão do benefício de auxílio-doença. 

Cuidando-se de pedido de tutela antecipada, necessário o preenchimento 

dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Partindo 

dessas premissas, no caso, a plausibilidade do direito substancial 

invocado restou demonstrada de forma inequívoca, a qual é extraída da 

documentação acostada à inicial, em que constam exames e atestados 

médicos concluindo pela incapacidade laborativa da demandante, págs. 

15/30. Quanto ao requisito de ser a autora segurada da previdência e ter 

cumprido o período da carência, tem-se que foram acostadas aos autos 

cópia do CNIS da autora, que indicam ser a esta segurada da previdência 

e ter cumprido o período de carência. Ademais, a negativa do INSS para a 

concessão do auxílio-doença alicerçou-se tão somente na não 

constatação de incapacidade, de modo que, a princípio, o próprio 

requerido já reconheceu o cumprimento das condições em apreço. No que 

concerne ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

vislumbro sua presença no fato de se tratar de verba de caráter alimentar, 

de quem está impossibilitado de trabalhar, em decorrência de doença 

grave. Por conseguinte, foram atendidos os requisitos indicados no art. 

300 do CPC, razão pela qual a concessão, em sede de tutela antecipada, é 

medida que se impõe. Em face do exposto, DEFIRO o pedido formulado na 

inicial, para o fim de DETERMINAR ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que adote as providências necessárias no sentido de proceder a 

implementação integral do benefício de Auxílio-doença à requerente, 

dentro do prazo improrrogável de 15 (quinze) dias. Expeça-se ofício ao 

Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social, com endereço à 

Avenida Getúlio Vargas, nº 533, 7º andar, Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá 

– MT, para que implante o benefício previdenciário deferido nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser encaminhado os documentos 

pessoais da parte autora. CITE-SE o requerido para, querendo, apresentar 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de presumirem-se como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (CPC, Art. 344). Decorrido o 

prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a autora para réplica. 

Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro/MT, 4 de julho de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95984 Nr: 4807-83.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIR JOSÉ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

CONCEDER o benefício de Auxílio Doença ao requerente desde o 

indeferimento do pedido, ou seja, 01/07/2016 DEVENDO o requerente 

participar de programa de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade, prescrito e custeado pela Previdência Social. Tendo em 

vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao 

INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. 

Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão 

do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 

c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei 

Estadual nº 7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Outrossim, expeça-se ofício requisitando os honorários 

periciais fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), junto a Justiça Federal - 

Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região, nos moldes do anexo I da 

Resolução nº 305/2014, do Conselho da Justiça Federal. Não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, 

arquivando-se os autos posto que o valor da condenação não ultrapassa 

1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 08 de 

agosto de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104677 Nr: 2936-81.2017.811.0046

 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: GENECI RODRIGUES GRISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o requerido a CONCEDER 

o benefício previdenciário de pensão por morte à parte autora, no valor de 

01 (um) salário mínimo nacional, inclusive 13º. Para a data de início do 

benefício, fixo a data do requerimento administrativo, qual 23/02/2017. 

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias. Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos mesmos moldes 

aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbências, no importe de 10% sob o valor das parcelas 

vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos, desde que o valor da causa, ou o 

direito controvertido, não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, 

ocasião em que afasta a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, 

de acordo com o art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil, com redação 

d a d a  p e l a  L e i  n  º  1 0 . 3 5 2 ,  d e 

27/12/2001.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se. Comodoro-MT, 

08 de agosto de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118845 Nr: 1521-29.2018.811.0046

 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: ELVIRA TERESA FERRARI LUCCHESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC o 

pedido de aposentadoria rural por idade formulado por Elvira Teresa 

Ferrari Lucchesi. CONDENO a parte autora nas custas processuais e em 

honorários advocatícios sucumbenciais os quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa sobrestada a sua cobrança por até cinco anos, quando 

estará prescrita, nos termos do art. 98, CPC.Sentença não sujeita a 

reexame necessário. Com o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 
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Comodoro-MT, 08 de agosto 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.: 109089 Nr: 4958-15.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEIXEIRA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC o 

pedido de aposentadoria rural por idade formulado por Maria Teixeira 

Rodrigues de Souza. CONDENO a parte autora nas custas processuais e 

em honorários advocatícios sucumbenciais os quais arbitro em 10% sobre 

o valor da causa sobrestada a sua cobrança por até cinco anos, quando 

estará prescrita, nos termos do art. 98, CPC.Sentença não sujeita a 

reexame necessário. Com o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Int ime-se. Cumpra-se . 

Comodoro-MT, 08 de agosto de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60759 Nr: 2551-12.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, DIOMAR 

OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 VISTOS, ETC.

Expeça-se carta precatória no endereço informado pela defesa para oitiva 

da testemunha.

Ademais, intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em 

forma de memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

§1°, do art. 477. CPC

Após, voltem-me concluso para sentença.

Intime-se.

Comodoro-MT, 13 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115308 Nr: 7506-13.2017.811.0046

 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: VLDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Tendo em vista a apresentação de contestação tempestivamente, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte requerente para, querendo, 

oferecer impugnação à contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76211 Nr: 1651-24.2015.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON JANES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT

 Tendo em vista a juntada do mandado e certidão de ref. 62, impulsiono o 

feito para intimar a parte requerente se manifestar no prazo legal quanto 

ao teor da certidão do meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115738 Nr: 201-41.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WDGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a devolução da carta precatória, impulsiono o presente 

feito para intimar a parte autora a se manifestar quanto ao teor da 

certidão, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73181 Nr: 392-91.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracilda Moreira da Penha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256

 Tendo em vista o recurso de apelação interposto - ref. 39, deixo de 

cumprir o despacho de ref. 49 e impulsiono o presente feito para intimar a 

parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114768 Nr: 7302-66.2017.811.0046

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINVEST - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MALEK HANNA - OAB:356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a tempestividade da contestação, impulsiono o presente 

feito para intimar a parte requerente para, querendo, manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38490 Nr: 3189-79.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIENE BARBOSA SILVA, EDILSON 

PERINAZZO, GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, DENISE GIONGO GEREMIA 

PERINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 VISTOS, ETC.

 Trata-se de Ação de Execução de título extrajudicial interposta pelo 

Banco do Brasil S/A em face de Viviene Barbosa Silva e outros todos 

devidamente qualificados.

 Compulsando os autos vislumbro que todas as partes executadas da 

presente lide foram citadas da presente demanda.
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 Derradeiramente, consta decisão determinando realização de leilão.

É o relato do necessário.

Compulsando os autos vislumbro que existem bens penhorados, desta 

feita:

 1) Certifique nos autos se houve realização do leilão conforme 

determinado às fls. 77.

 2) Em caso negativo, intimem-se a parte exequente por meio de seu 

advogado mediante publicação no diário da justiça eletrônico – DJE, para o 

fim de se manifestar nos autos se tem interesse na adjudicação;

 3) Demonstrado interesse na adjudicação, intime-se a executada, em 

obediência ao disposto no art. 876, §1º, do CPC, para ciência e eventual 

manifestação quanto ao referido pedido de adjudicação, no prazo de 05 

dias, sob as penas da lei;

 4) Transcorrendo o lapso sem manifestação da executada, resta desde já 

deferida a pretendida adjudicação, devendo a serventia lavrar o 

respectivo auto de adjudicação, intimando-se o exequente para o fim de 

colher sua assinatura e depósito de eventuais diferenças, em 05 dias;

 5) De posse dos bens, deverá o exequente informar nos autos, no prazo 

de 05 dias, a satisfação do crédito, sob pena de assim ser considerado. 

Cientifique-se, outrossim, o exequente que o mesmo deverá acompanhar a 

diligência e disponibilizar os meios necessários para a efetivação da 

remoção dos bens que lhes serão entregues;

 6) Não pretendendo a adjudicação, intime-se o exequente para fins do art. 

880 do CPC, podendo requerer a alienação particular do(s) bem (ns) 

penhorado(s), também no prazo de 05 dias;

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 06 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 18578 Nr: 3173-38.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALÉZIO BOZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENY OLIVIA ARTMANN, NERI GUILHERME 

ARTMANN, AGROPECUÁRIA POR DO SOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, Luiz Mariano Bridi - OAB:2619, NEUZA DETOFOL 

FOLETO - OAB:4313/RO, RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 VISTOS, ETC.

 Traslade-se cópia imediatamente para estes autos o auto de avaliação do 

imóvel nº 400 efetuado no feito sob o cód. 14184 que tramita perante a 1ª 

vara desta urbe.

 Após, intimem-se as partes para manifestar nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias. Ressalto desde já que a míngua de irresignação pelas partes, 

fica homologada a avaliação feita pelo Oficial de Justiça.

 Intimem-se a parte exequente para tomar as providências pertinentes 

tendo em vista o que dispõe o art. 799, I, c/c art. 804 ambos do CPC em 

sendo o caso.

 Não havendo pedido de adjudicação ou alienação particular do bem 

penhorado, tampouco impugnações, DEFIRO desde já a alienação judicial, 

ocasião em que nomeio leiloeiro Sr. Álvaro Antônio Mussa Pereira – 

Leiloeiro Público Oficial e Rural no Estado de Mato Grosso, matrículas 

JUCEMAT 13/2008 e FAMATO 033/04 devendo, ser designada data para 

alienação do bem avaliado conforme disponibilidade do leiloeiro.

 Determino que o primeiro e o segundo leilão deverá o ocorrer no mesmo 

dia, com intervalo mínimo de uma hora entre eles nos termos do art. 892 do 

CPC/2015, De igual modo, DEFIRO a possibilidade de pagamento do bem 

arrematado em três (3) prestações mensais e sucessiva, devendo a 

primeira parcela ser depositada no prazo máximo de três (3) dias a contar 

da arrematação, e as demais a cada trinta (30) dias, observando-se que a 

comissão do leiloeiro deverá ser paga imediatamente.

 Informo desde já que a carta de arrematação será expedida após o último 

pagamento, mas será possível a imissão na posse com o depósito da 

primeira parcela. No caso de parcelamento, as guias mensais serão 

encaminhadas ao arrematante pelo leiloeiro, que informara nos autos o 

pagamento de cada parcela.

 Fixo como preço vil, a fim de impedir sua arrematação no segundo leilão, o 

valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da avaliação (art. 891 

do CPC/2015). Expeça-se edital, no s moldes do artigo 886, devendo ser 

afixado no placar do fórum e publicado no diário oficial com antecedência 

de cinco (5) dias da data marcada para o leilão (art. 887, 1, do CPC/15) em 

observância ao art. 887 do CPC/2015, determino que o edital seja 

publicado na rede mundial de computadores.

 Intime-se o exequente, por seu procurador e via DJE. Intime-se o 

executado, através de seu advogado e via DJE, ou, não havendo 

procurador, mediante carta com aviso de recebimento, para que tome 

ciência do dia, hora e local da alienação judicial (art. 889, inciso i, do 

CPC/2015).

 Apresentado nos autos a data da alienação judicial, intimem-se os 

credores hipotecários nos moldes do inc. I do art. 889, CPC, em sendo o 

caso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 06 de agosto 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.: 117568 Nr: 972-19.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZAMARA BALBINOT BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para intimar a parte requerente a recolher o 

valor da diligência do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111860 Nr: 6071-04.2017.811.0046

 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: COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA 

(COOCENTRAL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROGERIO PERRI BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ULIANA ORLANDO - 

OAB:35818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada do mandado de citação e certidão, impulsiono o 

feito para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94795 Nr: 4238-82.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRTES CADORE MARCOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a contestação tempestiva apresentada impulsiono o 

presente para intimar a parte autora a se manifestar, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72370 Nr: 87-10.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE UMBELINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10661/MT

 Tendo em vista a apresentação da proposta de honorários pela perita, 

impulsiono o feito para intimação das partes a se manifestarem no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69306 Nr: 2514-14.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA RODRIGUES DA SILVA - ME, 

OSVALDO RODRIGUES DA SILVA, ADELAIDE FRANCISCA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Impulsiono o presente feito para intimar a parte exequente para 

manifestar-se nos autos, conforme decisão de ref. 31

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101621 Nr: 1690-50.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNDIN & LUNDIN LTDA - ME, ANA PAULA 

LOPES LUNDIN, FABIO JUNIOR LUNDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a devolução das correspondências de ref.26, 27 e 29 

impulsiono o presente feito para intimar a parte exequente a se manifestar, 

no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010262-58.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COLETA ESTEVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010262-58.2014.8.11.0046. EXEQUENTE: COLETA ESTEVES DA SILVA 

EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Ante o teor da 

certidão retro, devolvo os autos ao cartório para providências. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000212-87.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DA SILVA MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIE JACIR THOMAZI OAB - MT0009877A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000212-87.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 6.197,29; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[CONSÓRCIO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. 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 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao valor depositado para o 

cumprimento da sentença, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento do feito. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestora 

Judiciaria COMODORO, 9 de agosto de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-43.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SIMIONATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS OAB - MT0010299A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (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 COMODORO DESPACHO Processo: 

8010263-43.2014.8.11.0046. REQUERENTE: OSVALDO SIMIONATTO 

REQUERIDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Vistos, 

etc. Ciência as partes do retorno dos autos da Instância Superior. Após, 

cumpra-se na íntegra o acórdão prolatado. Havendo custas a serem 

recolhidas pelo vencido, intime-o. (assinado por certificação digital) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito ‘

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-43.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SIMIONATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS OAB - MT0010299A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (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 COMODORO DESPACHO Processo: 

8010263-43.2014.8.11.0046. REQUERENTE: OSVALDO SIMIONATTO 

REQUERIDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Vistos, 

etc. Ciência as partes do retorno dos autos da Instância Superior. Após, 

cumpra-se na íntegra o acórdão prolatado. Havendo custas a serem 

recolhidas pelo vencido, intime-o. (assinado por certificação digital) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito ‘

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-73.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE JESUS BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão Processo: 

1000243-73.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 20.660,16; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a 
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audiencia designada neste feito é para o dia 17/10/2018 as 09h30min nas 

dependencias do Fórum desta Comarca, pelo o que, ficam todas as partes 

intimadas, COMODORO, 9 de agosto de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-73.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE JESUS BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão Processo: 

1000243-73.2018.8.11.0046; Valor causa: R$ 20.660,16; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a 

audiencia designada neste feito é para o dia 17/10/2018 as 09h30min nas 

dependencias do Fórum desta Comarca, pelo o que, ficam todas as partes 

intimadas, COMODORO, 9 de agosto de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA 

BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000227-56.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MESSIAS RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000227-56.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do 

Provimento 68/CNJ- 03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a executada para, querendo, apresentar recurso ou impugnação 

no prazo de 48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a 

liberação de alvará COMODORO, 9 de agosto de 2018 LUCIENI REZENDE 

GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, 

MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 

32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010262-58.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COLETA ESTEVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Processo: 

8010262-58.2014.8.11.0046; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do 

Provimento 68/CNJ- 03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a executada para, querendo, apresentar recurso ou impugnação 

no prazo de 48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a 

liberação de alvará (ID 12501478). Fica ainda, Vossa Senhoria, intimada 

para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se acerca da petição juntada 

pela reclamante ao ID 5428422. COMODORO, 9 de agosto de 2018 LUCIENI 

REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010262-58.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COLETA ESTEVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010262-58.2014.8.11.0046; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do 

Provimento 68/CNJ- 03/05/2018 impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a executada para, querendo, apresentar recurso ou impugnação 

no prazo de 48(quarenta e oito) horas, acerca da decisão que concedeu a 

liberação de alvará (ID 12501478). Fica ainda, Vossa Senhoria, intimada 

para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se acerca da petição juntada 

pela reclamante ao ID 5428422. COMODORO, 9 de agosto de 2018 LUCIENI 

REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27234 Nr: 1330-33.2008.811.0046

 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: ELIANA DA COSTA OAB-MT N° 5447B

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:228213

 Vistos, etc.

 Intimem-se a parte requerida/exequente para o fim de que em 15 (quinze) 

dias apresente cálculo dos valores devidos pelo autor/executado nos 

mesmos moldes do cálculo apresentado pelo contador judicial de fls. 229, 

sob pena de arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 08 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-02.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000056-02.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA. Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, é norteado por princípios informadores, que 

sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no 

artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz deve adotar, 

caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da Lei 9.099/95). 

Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os elementos 

probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação de 

juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em razão de cobrança indevida com pedido de tutela antecipada para 

baixa de restrição interna, ajuizada pelo Promovente em face da 

Promovida, todos devidamente qualificados nos autos, requerendo a tutela 

jurisdicional para declarar a inexigibilidade do débito cobrado e condenar a 

parte Promovida a pagar 20 (vinte) salários mínimo a título de danos 

morais. Aduziu a parte Promovente que ao se dirigir ao estabelecimento da 

Promovida no intuito de contratar serviço de internet móvel, foi 

surpreendido com a restrição interna em seu nome, relativa a 3 (três) 

faturas vencidas e não pagas, nos meses de setembro, outubro e 

dezembro de 2014, referente a linha telefônica de número (62) 4016-8035, 

conta nº. 0223209022, afirmando que desconhece o contrato. A liminar 

requerida foi deferida (evento n. 8718925). Realizada audiência de 

tentativa de conciliação, esta restou inexitosa, devido a ausência da 

Promovida (evento n. 9964384), que foi devidamente citada. Extrai-se dos 

autos que a Promovida se quedou inerte, não apresentando contestação. 

É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO. Encontra-se a presente lide, sob a 

esfera dos direitos tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa 

Promovida, inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 

Em análise ao mérito da demanda, verifico que a pretensão da parte 

Promovente merece acolhimento. Eis os motivos. A parte Promovente 

cumpriu com o que determina a Lei, nos termos do artigo 373, I, do CPC, 

trazendo aos autos prova de que está sendo cobrado pela Promovida, 

sendo que esta, devidamente citada para comparecer em audiência e 

apresentar defesa, permaneceu inerte. Quanto a ausência de 

contestação, prescreve o artigo 344 e 355, II do CPC: Art. 344. Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Art. 355. O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e 

não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Nesse sentido já 

se pronunciou a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - CITAÇÃO POR CORREIO - 

PESSOA FÍSICA - ENTREGA NO ENDEREÇO DO RECLAMADO - VALIDADE 

- ENUNCIADO N. 5 DO FONAJE - PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - 

COBRANÇA - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS 

ALEGADOS NA INICIAL - INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do Enunciado n. 5 do 

FONAJE, "A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte 

é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor." 

2. Havendo início de prova escrita da dívida cobrada e sendo o reclamado 

revel, deve ser mantida a sentença que reconheceu a procedência do 

pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. (RI 871/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Em outros Tribunais: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE 

CONTESTAÇÃO PELO RÉU. REVELIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL 

RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. A falta de oportuna contestação 

acabou por tornar incontroversa a matéria de fato exposta na petição 

inicial, de onde resulta a confirmação do ajuste das partes, da rescisão 

unilateral pelo réu e da afirmativa do débito (artigo 319 do CPC), 

correspondente à multa pela rescisão antecipada, proporcional ao tempo 

de cumprimento do contrato e às despesas com a retirada dos 

equipamentos entregues em comodato, impondo-se o reconhecimento da 

procedência parcial do pedido. Não há fundamento para acolher a 

alegação de validade e eficácia da cláusula penal. (TJ-SP - APL: 

492962620118260577 SP 0049296-26.2011.8.26.0577, Relator: Antonio 

Rigolin, Data de Julgamento: 30/10/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 31/10/2012). Diante dos documentos constantes nos 

autos e não sendo impugnados pela Promovida, vislumbro que razão 

assiste ao pedido do Promovente. Temos por regra, que a 

responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa 

que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Tratando-se, 

no caso, de relação de consumo stricto sensu. Restou caracterizado o 

defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se 

disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como ocorre no presente caso. Assim, podemos 

concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no 

princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o 

princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes 

permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo 

a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Além disso, segundo 

a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, 

compete ao Réu alegar na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem A comprovação da relação jurídica faz-se com a 

apresentação de contrato assinado, o que não ocorreu no presente caso. 

Deste modo, a parte promovida não desincumbiu do ônus imposto pela lei, 

vejamos: Artigo 373 - O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Ausentes os elementos que comprovem a relação contratual, resta 

configurada a indevida restrição interna no nome do Promovente, o que 

impõe a declaração de sua inexistência. Quanto ao pedido de indenização 

por dano moral, a hipótese em comento caracteriza-se como falha na 

prestação de serviços, uma vez que o autor foi cobrado indevidamente, 

por serviço que, comprovadamente, não contratou. A relação em debate é 

de consumo e como tal deve ser analisada sob ótica das regras previstas 

no Código de Defesa do Consumidor, cuja política é de atendimento às 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança. Não esquecendo da proteção de seus interesses econômicos, 

a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e 

harmonia das relações de consumo (artigo 4º do CDC). DISPOSITIVO 

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

A PRESENTE AÇÃO, com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487, do 

Código de Processo Civil, o que faço com resolução do mérito, para: a) 

DECLARAR a inexistência do débito apontado na exordial; b) CONFIRMAR 

a tutela antecipada deferida no evento n. 8718925; c) DETERMINAR o 
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cancelamento definitivo do contrato no nome/CPF do Promovente e a 

exclusão da restrição interna junto a Promovida, sob pena de multa por 

descumprimento que fixo em R$ 5.000,00; d) CONDENAR em danos morais 

no patamar de 5.000,00 com juros de mora desde a citação e correção 

monetária desde o arbitramento. Sem custas e honorários advocatícios, 

em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, transitado em julgado, ARQUIVE-SE. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Comarca de Jaciara

Portaria

PORTARIA N. 9 3/2018-DF

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Victor Coimbra de Souza , matrícula 

12500 , Analista Judiciário, designado Gestor Judiciário , estará afastada 

de suas funções por motivo de folga compensatória , no dia 13 de agosto 

do corrente ano ;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor ODENIL MOREIRA DOS SANTOS, matrícula n. 1761, 

Técnico Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor Judiciário 

Substituto em Substituição Legal, no dia 13 de agosto do corrente ano.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 7 de agosto de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

PORTARIA N. 92/2018/DF

 A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Ana Paula Paixão Geraldino, matrícula 

21.751 , Analista Judiciária PTJ, designada Gestora Judiciári a no Juizado 

Especial C ível e Criminal desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de gozo de folgas compensatórias no s dias 09 e 10 

de agosto de 2018 ;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora MARIA CÉLIA DE BRITO CAPATO, matrícula n. 

8467, Agente Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária 

Substituta em Substituição Legal nos dia s 09 e 10 de Agosto de 2018, 

durante o afastamento da titular;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 6 de agosto de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretor a do Foro

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 011/18/DF

* O Edital n° 011/18/DF - referente à classificação das candidatas 

aprovadas no I Processo Seletivo para Recrutamento dos Interessados no 

Serviço Voluntário de Agente Comunitário de Justiça e Cidadania (Justiça 

Comunitária) da Comarca de Jaciara/MT - completo encontra-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001142-82.2018.8.11.0010

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:

RODRIGO PEREIRA MARTINS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001841-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA CORREIA SOARES (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)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001841-73.2018.8.11.0010. AUTOR: 

FRANCA CORREIA SOARES RÉU: PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL 

DOS SERV DE JACIARA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por FRANÇA CORREIA SOARES em face da 

PREV-JACI – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE JACIARA/MT, partes devidamente qualificadas nos 

autos. Analisando os autos, nota-se que a requerente é servidora 

municipal aposentada e, dessa forma, não há indicação adequada de 

parte requerida capaz de integrar o polo passivo da ação. Dessa forma, 

intime-se a parte autora para que promova a regularização do polo 

passivo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do Art. 321, parágrafo único do CPC. Após, 

corrigido o ato, retifique-se o polo passivo da demanda. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 09 

de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001748-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVALDO APARECIDO DIAS (AUTOR)

LUCIMAR MARTINS DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT0001792S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIL E AGRICOLA CIPA LTDA - E 

SEUS SUCESSORES (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001748-13.2018.8.11.0010. AUTOR: 

DORIVALDO APARECIDO DIAS, LUCIMAR MARTINS DIAS RÉU: 

COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIL E AGRICOLA CIPA LTDA - E 

SEUS SUCESSORES Vistos etc. Conforme se observa do pedido inicial, 

noto que a parte autora, apesar de atribuir novo valor à demanda, 

verifica-se que este ainda não corresponde ao benefício econômico 

pretendido nesta ação, conforme contrato anexado à ID 14415486. Assim, 

intime-se a requerente para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, 

emendar à inicial o valor correto à causa, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo supra, façam os autos imediatamente conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 09 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001833-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT0005058A (ADVOGADO)
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ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

JACIBEL BEBIDAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001833-96.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO EXECUTADO: 

JACIBEL BEBIDAS LTDA - EPP, VALMIR DA SILVA COSTA Vistos, etc. Os 

autos vieram conclusos sem a juntada de comprovante de recolhimento de 

custas. Desta forma, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolher e/ou comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena 

de cancelamento da distribuição e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima 

mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Às providências. Jaciara/MT, 09 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000447-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BITENCOURT REINALDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000447-31.2018.8.11.0010. AUTOR: 

TEREZINHA BITENCOURT REINALDO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO JUDICIAL PARA 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO proposta por TEREZINHA 

BITENCOURT REINALDO, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS), ambos devidamente qualificados nos autos. Com 

a inicial vieram documentos. Recebida a inicial, deferiu-se os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, bem como determinou-se a citação do 

requerido para apresentar resposta (ID 12449588). Devidamente citado, o 

requerido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar resposta (ID 

13900678). Em seguida, a parte autora manifestou pela ratificação das 

provas já produzidas nos autos, requerendo o prosseguimento do feito (ID 

14353372). É o que merece registro. Decido. Nos termos do Art. 357, 

caput e incisos, do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito. 

Considerando a ausência de manifestação da parte requerida, conforme 

certificado à ID 13900678 decreto-lhe a revelia, contudo deixo de aplicar 

os efeitos dos artigos 344 e 355, II, ambos do CPC, tendo em vista a parte 

requerida se tratar de Fazenda Pública e, portanto, não se aplicar o efeito 

material, já que seus bens e direitos são considerados indisponíveis, 

conforme prevê o inciso II, do art. 345, do CPC. Neste sentido, é o 

entendimento jurisprudencial: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – 

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA – REVELIA DECRETADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ – DIREITO À SAÚDE 

– DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – 

TRATAMENTO CONTRA DROGADIÇÃO – NECESSIDADE COMPROVADA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 E SÚMULA Nº 

421 DO STJ – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO 

ENTE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE.1. Conforme precedentes do STJ, à Fazenda Pública não se aplica 

o efeito material da revelia, pois os seus bens e direitos são considerados 

indisponíveis (art. 320, II, CPC/73). 2. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve 

garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis 

para sua manutenção e restabelecimento.3. A Emenda Constitucional nº 

80, de 4 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e 

ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários 

sucumbenciais em seu favor.4. O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de inadmitir a fixação de honorários de 

sucumbência em favor da Defensoria Pública, quando vencido o Estado, 

por ser ela órgão desta pessoa jurídica de direito público interno, 

ocorrendo confusão entre credor e devedor (Súmula 421 do STJ).” 

(Apelação / Remessa Necessária 62278/2017, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017). Negritei. Partes 

legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de validade e 

existência da relação processual presentes. Com efeito, dou o feito por 

saneado, fixando como ponto controvertido a demonstração dos 

requisitos para obtenção do benefício. Defiro a produção de prova 

testemunhal, conforme requerido pelo autor em sua peça inaugural. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29/08/2018, às 

13h30min. A contar da intimação desta decisão, as partes possuem o 

prazo de 05 (cinco) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a 

serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, § 4º e 450 do CPC, devendo o 

comparecimento das testemunhas à audiência ser promovido pela parte 

autora, independente de intimação, nos termos do art. 455 e parágrafos, 

do Código de Processo Civil,. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 07 

de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 946 Nr: 10-08.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIM GABRIEL BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI BERWANGER MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR JOSÉ MORANDINI - 

OAB:3591-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 35129 Nr: 2669-67.2010.811.0010

 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): MAURÍCIO ROVERSI, ONDINA ALVES 

ROVERSI, RONALDO ROVERSI, ROSA HELENA CESNIQUE ROVERSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:15.376/SC, EVALDO 

REZENDE FERNANDES - OAB:MT 3.610

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104483 Nr: 8420-88.2017.811.0010

 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: MADSM, EDSG, MEDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Riegel Coelho - 

OAB:164.014 - RJ, Fernanda Ribeiro Darold - OAB:12037

 Vistos etc.Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS proposta por 

ÉRICA DOS SANTOS GOMES e MIRELA ESTEFANI DOS SANTOS GOMES, 

representadas pela genitora MARIA APARECIDA DOS SANTOS MOURA, 
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em face de HELIO JESUS GOMES, partes devidamente qualificadas nos 

autos.Com a exordial vieram documentos.Recebida a inicial, determinou-se 

a remessa dos autos ao CEJUSC para designação de audiência de 

conciliação, esta que restou infrutífera tendo em vista a ausência do 

requerido. Porém, este manifesta nos autos à Ref. 31 informando sua 

impossibilidade financeira a permitir o comparecimento à 

solenidade.Remetidos os autos ao Ministério Público, este manifestou pela 

designação de audiência de instrução (Ref. 45).Vieram os autos 

conclusos.É o relatório do necessário.Decido.Inicialmente, a justificativa 

apresentada pelo requerido é plausível e se encontra documentalmente 

comprovada, sendo apta a ensejar obstáculo intransponível para 

comparecimento na audiência.Assim, deixo de aplicar a multa disposta no 

Art. 334, § 8º do CPC.De outra banda, trata-se de manifestação Ministério 

Público Estadual e da parte autora pugnando pela realização de audiência 

de instrução e julgamento.Desde já, DESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30/08/2018, às 14h30min.A contar da intimação 

desta decisão, as partes possuem o prazo de 05 (cinco) dias para 

juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos 

dos artigos 357, § 4º e 450 do CPC.Intimem-se as testemunhas arroladas 

pela Defensoria Pública, nos termos do art. 455, § 4º, inciso IV do CPC. A 

parte ré deverá promover o comparecimento das testemunhas, 

independente de intimação, nos termos do art. 455, do Código de Processo 

Civil.Ademais, expeça-se carta precatória para a Comarca de Cuiabá/MT, 

com a finalidade de que seja colhido o depoimento pessoal do demandado 

HELIO JESUS GOMES, assim como, das eventuais testemunhas arroladas 

pelo requerido.Intime-se.Ciência à DPE e ao MPE.Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.Às ProvidênciasJaciara/MT, 08 de 

agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 73455 Nr: 12990-88.2015.811.0010

 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: BENVINDA PEREIRA FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 ANTE AO EXPOSTO, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, 

com fulcro nos artigo 485, V e § 3º, do Código de Processo Civil. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios, que fixo, de forma equitativa, em R$ 

800,00 (§8º do artigo 85 do Código de Processo Civil). Entretanto, diante 

da concessão da gratuidade da justiça à autora, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º do NCPC.Em caso de 

interposição de recurso de apelação, dê-se ciência à parte contrária para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (§1º do 

artigo 1.010 do NCPC). Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal, com 

nossas homenagens.Transitada em julgado, após cumpridas as 

formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa.Jaciara/MT, 08 de agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101683 Nr: 6907-85.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA APARECIDA DE OLIVEIRA

 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:

 Vistos, etc.....Nos termos do Art. 357, caput e incisos, do Código de 

Processo Civil, passo a sanear o feito.Considerando a ausência de 

manifestação da parte requerida, conforme certificado à Ref. 09 

decreto-lhe a revelia, contudo deixo de aplicar os efeitos dos artigos 344 e 

355, II, ambos do CPC, tendo em vista a parte requerida se tratar de 

Fazenda Pública e, portanto, não se aplicar o efeito material, já que seus 

bens e direitos são considerados indisponíveis, conforme prevê o inciso II, 

do art. 345, do CPC.....Partes legítimas e bem representadas.Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.Com efeito, dou o feito por saneado, fixando como ponto 

controvertido a demonstração dos requisitos para obtenção do benefício. 

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.Assim, defiro a produção de prova testemunhal, conforme 

requerido pelo autor em sua peça inaugural.Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29/08/2018, às 14h00min.Determino o 

comparecimento pessoal da parte autora para prestar depoimento 

pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do 

Código de Processo Civil.A contar da intimação desta decisão, as partes 

possuem o prazo de 05 (cinco) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, § 4º e 450 do 

CPC, devendo o comparecimento das testemunhas à audiência ser 

promovido pela parte autora, independente de intimação, nos termos do 

art. 455 e parágrafos, do Código de Processo Civil..Após, voltem os autos 

conclusos. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 08 de agosto de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51699 Nr: 244-62.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO ROBERTO GOMES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:7.629/SC

 Vistos etc.

Inicialmente, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fl. 147.

É de ver que o presente processo teve desfecho (fls. 147/147v), visto a 

quitação integral do débito às fls. 143/144, liberando-se os valores 

depositados nos autos conforme requerido em petição (fl. 146), expedido 

alvará eletrônico (fl. 148) e encaminhando-se o feito para o cálculo de 

custas (fl. 149/150).

 Assim, deixo de analisar o petitório de fls. 157/158, pelos motivos 

expostos acima.

Dessa forma, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as cautelas 

de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

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.: 93704 Nr: 3180-21.2017.811.0010

 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: MARIA NILCE COSTA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 ANTE AO EXPOSTO, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, 

com fulcro nos artigo 485, V e § 3º, do Código de Processo Civil. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios, que fixo, de forma equitativa, em R$ 

800,00 (§8º do artigo 85 do Código de Processo Civil). Entretanto, concedo 

o benefício processual da gratuidade de justiça devendo as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficar sob condição suspensiva de 

exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º do NCPC.Em caso de 

interposição de recurso de apelação, dê-se ciência à parte contrária para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (§1º do 
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artigo 1.010 do NCPC). Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal, com 

nossas homenagens.Transitada em julgado, após cumpridas as 

formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa.Jaciara/MT, 08 de agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25324 Nr: 1717-59.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTS, LKS, EMDCS, LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Jaime Vitorio dos Santos, 

Cpf: 32655231287, Rg: 16363070 SSP MT Filiação: Valdomiro Joaquim dos 

Santos e Maria de Lourdes Vitorio dos Santos, data de nascimento: 

23/03/1963, brasileiro(a), natural de Uma-BA, casado(a), pedreiro, 

Endereço: Rua Adroaldo Pizzini, 422, Bairro: Vila Independência, Cidade: 

Dourados-MS

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que o executado foi citado por edital, uma 

vez que se encontra em local incerto e não sabido, sendo-lhe nomeador 

curador especial, que apresentou manifestação por negativa geral.

Outrossim, não se mostra razoável, muito menos efetivo, determinar a 

cobrança pelo meio de coerção pessoal de alimentos, vez que a finalidade 

do rito que permite a coação pessoal para o caso de não adimplemento 

das prestações alimentícias é justamente compelir o devedor ao 

pagamento de débito alimentar atual, ou seja, preservar, em caráter 

imediato, as condições de vida do alimentando.

Assim, a conversão do rito processual de coercitivo (prisão cível, artigo 

733, do CPC e art. 528 e seus parágrafos do NCPC) para expropriatório 

(penhora, artigo 732, do CPC e artigo 523 c/c §8º do art. 528, ambos do 

NCPC) se mostra mais eficaz ao caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono entendimento do nosso Tribunal de Justiça, 

verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO 

RITO DO ART. 733 DO CPC - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA O 

PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 732 DO CPC – ADMISSIBILIDADE 

NA ESPÉCIE - DIFICULDADES PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

HIPÓTESE EM QUE DEVE SER PRESERVADO O INTERESSE DO 

ALIMENTANDO EM RECEBER O CRÉDITO ALIMENTAR – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Se o procedimento 

especial autoriza medida extrema de prisão do devedor, mais justificada a 

possibilidade de meio excepcional (menos gravoso ao devedor) na busca 

pela satisfação do crédito do devedor, em razão da própria natureza e da 

urgência da pretensão perseguida. Ressalva quanto ao cumprimento do 

decreto de prisão se satisfeito o débito pela medida adotada (penhora “on 

line”). Prevalência dos interesses do menor alimentando, resguardado 

remanescente direito de defesa ao executado quanto à apresentação de 

justificativa ou de impugnação à penhora. (AI 25929/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015).

Destarte, diante de todo o exposto, converto o rito da presente ação 

executiva para o previsto no art. 523, do NCPC.

Ao cartório Distribuidor para retificar o rito da presente ação, bem como 

para proceder à atualização do débito exequendo.

Ainda, expeça-se contramandado de prisão, procedendo-se as baixas no 

mandado em aberto.

Atualizado o valor do débito, intime-se o executado via edital para, no 

prazo de 20 (vinte) dias, pagá-lo.

Decorrido o prazo de intimação para pagamento e mantendo-se o 

executado silente, certifique-se.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108667 Nr: 550-55.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMI HENRIQUE FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerente não trouxe os 

documentos que comprovem o prévio requerimento administrativo.

No que tange à necessidade de prévio requerimento administrativo, o novo 

entendimento jurisprudencial acerca da ação de cobrança relacionada ao 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores/DPVAT exige o prévio requerimento administrativo ou recusa 

do pagamento securitário, como requisito formal e indispensável para 

configurar o interesse de agir do acidentado.

 O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 

631.240 que teve repercussão geral reconhecida, de relatoria do eminente 

Ministro Luís Roberto Barroso, firmou entendimento de que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

 O Supremo tem reiteradamente decidido que o entendimento firmado no 

RE 631.240, tem aplicabilidade nas ações que versem sobre a cobrança 

de seguro obrigatório, conforme julgado nos recursos: RE 824712, RE 

839355 e RE 839353.

Ademais, sobre o assunto já se posicionou o Egrégio TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO 

DA AÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA RECUSA DA 

SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). Os 

julgados da Corte Suprema, porém, nada mencionam acerca da 

imprescindibilidade de se comprovar nos autos a recusa da Seguradora 

em pagar a indenização do DPVAT para o ajuizamento da ação.” (AI 

66221/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, 

Publicado no DJE 16/08/2017). Negritei.

No presente caso, inexiste prova de que a indenização pleiteada pela 

parte requerente tenha sido anteriormente requerida junto à Seguradora 

na via administrativa, visto não ter sido juntado nos autos a comprovação 

do requerimento administrativo do benefício pleiteado perante a 

seguradora/requerida.

Dessa forma, intime-se a parte requerente para, no prazo impreterível de 

15 (quinze) dias emendar o pedido inicial, trazendo aos autos documento 

que comprove a realização do prévio pedido administrativo de pagamento 

do seguro pleiteado ou a recusa do pagamento, sob pena de extinção do 

feito.

Decorrido o prazo acima, certifique-se e voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 06 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85883 Nr: 5106-71.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ODAIR UMBELINO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO BANDEIRA, Faggion 

Transportes Rodoviários Ltda, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A, MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013, 

JEFERSON JOSE CARNEIRO JUNIOR - OAB:55846, RENAN LEMOS 

VILLELA - OAB:52572, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de conexão com os autos nº. 5105-86.2016.811.0010, 

tendo em vista que não visualizo a possibilidade de decisões conflitantes.

Embora se discutam danos relativos ao mesmo acidente, tenho que em 

cada processo deverá ser analisado eventual dano sofrido por cada uma 

das vítimas.

Assim, em razão das características individuais dos danos causados às 

vítimas, a causa de pedir é diversa, o que impede a configuração da 

alegada conexão.

Vejamos o entendimento do E. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAL E MORAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - 

INCONSISTENTE - CONEXÃO - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DO ART. 

100, V, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. A existência de demandas decorrentes de um mesmo 

acidente de trânsito em que não há possibilidade de decisões conflitantes, 

dada a responsabilidade objetiva da Transportadora e, em função das 

características dos danos causados às vitimas haverá pedido e causa de 

pedir diversos, não cabe aplicação da conexão das ações. Por ser ação 

indenizatória decorrente de acidente de veículo, assenta-se, in casu, a 

norma prevista no artigo 100, parágrafo único do CPC.(AI 41364/2005, 

DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2005, Publicado no DJE 12/12/2005)

Por fim, intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias úteis especificarem 

provas (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos 

e requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, 

Art. 212).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Às providências.

Jaciara/MT, 06 de agosto de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85881 Nr: 5105-86.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telma Auxiliadora da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO BANDEIRA, Faggion 

Transportes Rodoviários Ltda, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A, MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013, 

JEFERSON JOSE CARNEIRO JUNIOR - OAB:55846, RENAN LEMOS 

VILLELA - OAB:52572, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de conexão com os autos nº. 5106-71.2016.811.0010, 

tendo em vista que não visualizo a possibilidade de decisões conflitantes.

Embora se discutam danos relativos ao mesmo acidente, tenho que em 

cada processo deverá ser analisado eventual dano sofrido por cada uma 

das vítimas.

Assim, em razão das características individuais dos danos causados às 

vítimas, a causa de pedir é diversa, o que impede a configuração da 

alegada conexão.

Vejamos o entendimento do E. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAL E MORAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - 

INCONSISTENTE - CONEXÃO - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DO ART. 

100, V, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. A existência de demandas decorrentes de um mesmo 

acidente de trânsito em que não há possibilidade de decisões conflitantes, 

dada a responsabilidade objetiva da Transportadora e, em função das 

características dos danos causados às vitimas haverá pedido e causa de 

pedir diversos, não cabe aplicação da conexão das ações. Por ser ação 

indenizatória decorrente de acidente de veículo, assenta-se, in casu, a 

norma prevista no artigo 100, parágrafo único do CPC.(AI 41364/2005, 

DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2005, Publicado no DJE 12/12/2005)

Por fim, intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias úteis especificarem 

provas (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos 

e requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, 

Art. 212).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Às providências.

Jaciara/MT, 06 de agosto de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110345 Nr: 1343-91.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA MAGALHÃES DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

petição inicial e, com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do NCPC, 

resolvo o mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que 

fixo, de forma equitativa, em R$ 800,00 (§8º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil). Entretanto, diante da concessão do benefício processual 

da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o disposto no 

art. 98, §3º do NCPC.Em caso de interposição de recurso de apelação, 

dê-se ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões 

no prazo de 15 dias úteis (§1º do artigo 1.010 do NCPC). Após, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal, com nossas homenagens.Transitada em 

julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos 

com a devida baixa.Jaciara/MT, 06 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100287 Nr: 6305-94.2017.811.0010

 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: MARCILIO LEANDRO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 ANTE AO EXPOSTO, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, 

com fulcro nos artigo 485, V e § 3º, do Código de Processo Civil. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 
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bem como honorários advocatícios, que fixo, de forma equitativa, em R$ 

800,00 (§8º do artigo 85 do Código de Processo Civil). Entretanto, concedo 

o benefício processual da gratuidade de justiça devendo as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficar sob condição suspensiva de 

exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º do NCPC.Em caso de 

interposição de recurso de apelação, dê-se ciência à parte contrária para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (§1º do 

artigo 1.010 do NCPC). Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal, com 

nossas homenagens.Transitada em julgado, após cumpridas as 

formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa.Jaciara/MT, 08 de agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91692 Nr: 2217-13.2017.811.0010

 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: Ligia Lidenir Aparecida Marcidelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

petição inicial e, com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do NCPC, 

resolvo o mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que 

fixo, de forma equitativa, em R$ 800,00 (§8º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil). Entretanto, sendo a autora beneficiária da gratuidade de 

justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º 

do NCPC.Em caso de interposição de recurso de apelação, dê-se ciência à 

parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 

dias úteis (§1º do artigo 1.010 do NCPC). Após, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal, com nossas homenagens.Transitada em julgado, após 

cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa.Jaciara/MT, 03 de agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25324 Nr: 1717-59.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTS, LKS, EMDCS, LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Jaime Vitorio dos Santos, 

Cpf: 32655231287, Rg: 16363070 SSP MT Filiação: Valdomiro Joaquim dos 

Santos e Maria de Lourdes Vitorio dos Santos, data de nascimento: 

23/03/1963, brasileiro(a), natural de Uma-BA, casado(a), pedreiro, 

Endereço: Rua Adroaldo Pizzini, 422, Bairro: Vila Independência, Cidade: 

Dourados-MS

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75073 Nr: 489-68.2016.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA RIBEIRO DE VASCONCELOS CARVALHO, 

LEANDRO PACHECO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RICARDO PACHECO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO JOSÉ ROSA 

MACHADO NETO - OAB:26700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para declarar quitado o ITCD.Ainda, 

de fato tenho que desnecessária a intimação da Fazenda Pública Municipal 

de Goiânia/GO, tendo em vista a inexistência de bens naquela localidade, 

sendo que os tributos referentes às quotas da empresa RILEMA já foram 

devidamente recolhidos.Assim, não havendo mais qualquer óbice, passo 

então à análise do pedido de homologação da partilha.Os autos tramitaram 

regularmente, tendo sido obedecido as exigências legais.Não existe 

impugnação quer quanto aos bens e sua avaliação, ou quanto ao 

instrumento de partilha.Assim, com fundamento no Art. 487, inciso I, do 

NCPC, HOMOLOGO a partilha apresentada e últimas declarações, 

atribuindo àqueles nela contemplados os respectivos quinhões 

mencionados, ficando ressalvados eventuais direitos de terceiros.Com o 

trânsito em julgado desta sentença homologatória, elabore-se carta de 

adjudicação, e consequente expedição de alvarás referentes aos bens 

por ele abrangidos (Art. 659, §2º, primeira parte, do NCPC).Determino seja 

expedido ofício à Agência local do Banco do Brasil, para que seja 

providenciada abertura de conta poupança individual para cada um dos 

menores Beatriz Vasconcelos Carvalho e Vinicius Vasconcelos Carvalho, 

mediante comprovação nos autos.Aportando aos autos a comprovação da 

abertura das contas, a quota parte referente a cada um dos herdeiros 

menores deverá ser transferida para suas respectivas contas, devendo a 

representante legal dos herdeiros ser cientificada de que havendo 

qualquer movimentação financeira, até que os menores atinjam a 

maioridade, deverá ser prestado contas ao juízo (nos presentes autos), 

com parecer prévio do Ministério Público.Por fim, em consonância com o 

parecer ministerial, defiro o pedido de Alvará Judicial para a venda e 

compra de imóveis pela empresa RILEMA ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA 

LTDA, diante do nítido aumento patrimonial, nos moldes descritos na 

petição de ref. 81...Às providências. Jaciara/MT, 08 de agosto de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99312 Nr: 5783-67.2017.811.0010

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TFDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, decorreu o prazo para a parte Requerida 

apresentar Contestação, embora devidamente citada, conforme mandado 

de citação acostado na ref. 50. CERTIFICO MAIS QUE, nesta data, faço 

expedir intimação ao advogado da parte autora via DJE para, no prazo 

legal, manifestar-se acerca do laudo de estudo psicossocial ref. 59 e 

requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104902 Nr: 1025564-62.2017.811.0041

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

GESSICA DA SILVA OLIVEIRA - OAB:21.597/MT, SEBASTIÃO CARLOS 

ARAÚJO PRADO - OAB:10.001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/19572, JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:23938/O

 Processo n º 1025565-62.2017.811.0041Código 104902Requerente: 

Bruno Oliveira RegoRequerido: Daiane Aparecida BorgesVISTOS ETC. 

INDEFIRO o pedido de revogação da decisão liminar.Determino a expedição 
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de carta precatória à Comarca de Cuiabá-MT, com a máxima urgência, 

para que seja realizado estudo psicossocial na residência do requerente, 

bem como que seja intimada a equipe interprofissional deste juízo para a 

realização de novo estudo na residência da genitora.Defiro a produção de 

prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes.Para tanto, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de setembro de 2018, às 

14h00min.A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na 

inicial e na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no 

art. 373, incisos I e II, do NCPC.Intimem-se as partes e respectivos 

advogados para apresentarem o rol de testemunhas em até 15 (quinze) 

dias antes da audiência, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, com a 

observância do art. 455, do NCPC, que preceitua caber ao advogado 

intimar as testemunhas por ele arroladas, sob pena de preclusão. 

Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 8 de agosto de 2018.Valter Fabricio 

Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87052 Nr: 5628-98.2016.811.0010

 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: BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO APARECIDO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ante o exposto, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DECLARAR 

CONSOLIDADA nas mãos do requerente a posse e a propriedade plena e 

exclusiva do bem descrito na inicial”.Mantenho inalterados os demais 

termos do decisum.Aguarde-se o decurso de prazo para eventual 

interposição de recurso de apelação pela parte autora, ora 

embargante.Decorrido o prazo, certifique-se. Em seguida, sem a 

necessidade de nova determinação, remetam-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça deste Estado para apreciação do recurso eventualmente 

interposto.Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara/MT, 8 de agosto de 2018.Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99118 Nr: 5702-21.2017.811.0010

 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: ESTER BERNARDO DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 32 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação do advogado do autor 

para impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 88639 Nr: 692-93.2017.811.0010

 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: Andrecelia da Cruz Fanaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

o fim de CONDENAR o réu ao pagamento do benefício de 

salário-maternidade à autora, no valor correspondente a quatro (04) 

salários mínimos vigentes na época do nascimento de sua filha 

(26/02/2016), com correção monetária contada 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.Isento a 

autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do 

comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o 

art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em 

vista o disposto no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da condenação ou o 

proveito econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, 

afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de 

acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Novo Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 8 de 

agosto de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99537 Nr: 5860-76.2017.811.0010

 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: INES CASTELLI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:3580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 28 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação do advogado da 

requerente para impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 69629 Nr: 11767-03.2015.811.0010

 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: JUAREZ PEREIRA DE LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref. 57 foi protocolado 

dentro do prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação do advogado do 

autor para contrarrazoar a apelação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 63498 Nr: 663-14.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref. 30 foi protocolado 

dentro do prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação do advogado do 

autor para contrarrazoar a apelação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106974 Nr: 9588-28.2017.811.0010

 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: MARLY FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 14 foi protocolada dentro do 
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prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação do advogado do autor 

para impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 75124 Nr: 506-07.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDES MILHOMEM DE AREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos 

à ref. 24.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 8 de agosto de 2018.Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99332 Nr: 5788-89.2017.811.0010

 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: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIA AUGUSTA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5788-89.2017.811.0010

Código 99332

Requerente: Banco Honda S/A

Requerido: Olivia Augusta da Cruz

 VISTOS ETC,

Defiro o pedido formulado à ref. 16.

As prerrogativas contidas no art. 212 já foram concedidas na decisão 

liminar (ref. 4).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 8 de agosto de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 105595 Nr: 8910-13.2017.811.0010

 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: SIDNEI DOS REIS SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação (ref. 13) foi protocolada no prazo 

legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação ao requerente, para 

querendo, no prazo legal, apresentar impugnação e requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 71520 Nr: 12382-90.2015.811.0010

 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: HUELINTON BORGES MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da juntada de ref. 13 e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 83903 Nr: 4105-51.2016.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAHMUD YUSSEF AHMAD, TEREZINHA PEDRO AHMAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FELINO ALEXANDRE AMORIM, 

EVA LINA DE BARROS, AHMAD YOUSSEF AHMAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação aos autores, para 

querendo, no prazo legal, apresentarem impugnação à contestação de ref. 

50, e requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 105887 Nr: 9048-77.2017.811.0010

 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: MRdSC, ALESSANDRA ROBERTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 9 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação do advogado do autor 

para impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55966 Nr: 428-81.2014.811.0010

 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: FRANCIELLY DOS SANTOS FRANCO, DAVI DOS 

SANTOS FRANCO, SOLANGE DE OLIVEIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para, i) RECONHECER A UNIÃO ESTÁVEL post 

mortem entre Solange de Oliveira Franco e Matias Franco (falecido) 

durante o período de 30 (trinta) anos anteriores à morte do de cujus para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais; ii) CONDENAR o requerido 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a CONCEDER o benefício 

previdenciário de pensão por morte em partes iguais em favor de Solange 

Oliveira Franco (companheira do falecido) e Davi Santos Franco (filho do 

de cujus) entre a data do requerimento administrativo de 19/04/2017 até 

sua maior idade de 21 (vinte um) anos de idade, quando então passará 

integralmente à companheira/autora.Por consequência, JULGO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil... Não havendo recurso voluntário, certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, posto que o 

valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 1.000 

(mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo 

grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I, Código de 

Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 08 de agosto de 

2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57188 Nr: 1474-08.2014.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON MILITÃO DA ROCHA, MARIA RAQUEL VIENE 

ROCHA, JOBER SEIDENFUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A, Teresa Celina de Arruda Alvim - OAB:22.129 - PR

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para AFASTAR dos Contratos de Abertura de Crédito 

Fixo com Garantia de Alienação Fiduciária n°s 2004009720 e 2009009969 

(Pró-Refin), no caso de mora, tão somente a aplicação dos índices 

CDI/CETIP como forma de correção moratória cumulada com comissão de 

permanência, bem como, sua alteração pelo IGPM em caso de demanda 

judicial, substituindo-os por juros moratórios de 1% a.m., e correção 

monetária pelo INPC.Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Tendo os embargantes decaído em grande parte dos 

pedidos, condeno-os ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 

85, §8° do Código de Processo Civil. Extraia-se cópia dessa sentença e 

junte-se aos autos da ação de execução em apenso (autos nº 

390-74.2011.811.0010, Código 45498).Transitada em julgado e nada 

postulado, certifique-se.Após, desapense-se e remetam-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias.Publ ique-se.Registre-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se. Jaciara-MT, 08 de agosto de 2018.Valter Fabrício Simioni da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 9152 Nr: 1314-37.2001.811.0010

 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: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROPAL- PROJETOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:9127/MT, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:3719/MT, JULIANO CÉSAR 

CLEMENTE - OAB:10.093-E, PABLO CORTEZ LOI - OAB:11152

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e, por outro lado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões 

da reconvinte para CONDENAR o reconvindo ao pagamento do saldo 

remanescente do contrato nº 004/2000, no valor de R$ 20.312,08 (vinte 

mil, trezentos e doze reais e oito centavos), que deverão ser atualizados 

pelo Índice Nacional da Construção Civil (INCC) e juros de mora a partir da 

intimação do autor/reconvindo – 11/03/2002.Por consequência, JULGO 

EXTINTO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o autor/reconvindo ao 

pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 8% 

(oito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3°, 

inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais.Ciência ao 

Ministério Público.Transitada em julgado e nada postulado, 

certifique-se.Após, arquive-se com baixa na distribuição.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 08 de agosto de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 21435 Nr: 215-22.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3RG- TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA-ME, 

RURALDO NUNES MONTEIRO, AUDIMAR ROCHA DOS SANTOS, 

RONIEVON MIRANDA DA SILVA, GILZELE MARIA RULIM LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES - 

OAB:2814/TO, EVANGELINA APARECIDA BARROS GONÇALVES - 

OAB:10417, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - OAB:203.049 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido do exequente pela realização de diligências por este 

Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de penhora em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD E INFOJUD (IR), penhora de um 

imóvel localizado na Rua Guaianazes e ainda a inscrição do nome dos 

executados nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 175/177).

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que já fora deferida a busca de bens via 

Bacenjud, conforme extratos juntados às fls. 97/98 e 140/141, restando 

todas infrutíferas.

Posteriormente, comparece o exequente requerendo diligência pelo juízo, 

sem que ao menos tenha comprovado que realizou busca no intuito de 

localização de bens do devedor.

Ora, não se pode impor ao Judiciário todo o ônus na busca de bens de 

devedor, mormente quando a parte exequente de igual modo tem a seu 

dispor convênios para tal mister, como é o caso por exemplo do 

DETRAN-NET ou CEI.

Nesse sentido, se extraem os seguintes precedentes:

“AGRAVO. EXECUÇÃO. Manutenção da decisão que negou seguimento ao 

agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido 

de consulta ao Renajud em razão de que não houve esgotamento dos 

meios possíveis de localização de bens em nome dos executados. 

AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo Nº 70041868134, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, 

Julgado em 28/07/2011).

“AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONSULTA ATRAVÉS DO SISTEMA 

RENAJUD. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DA 

PARTE JUNTO AO DETRAN. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 

NEGADO PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo Nº 70041896481, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 20/07/2011).

Assim, indefiro o pedido de busca de bens via Renajud e Infojud (IR).

Defiro o pedido de emissão da certidão para inscrição do nome dos 

executados nos órgãos do SPC e SERASA, nos termos do §3º do artigo 

782 do CPC, devendo a parte interessada retirá-la em secretaria.

Por fim, determino ainda a intimação da parte exequente para que traga 

aos autos matrícula atualizada do imóvel que pretende ver penhorado, no 

prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da penhora, bem 

como a indicação dos veículos que possam ser restringidos via sistema 

RENAJUD, uma vez que é incumbência do exequente fazer as pesquisas 

necessárias junto ao DETRAN, sob pena de remessa dos autos ao 

arquivo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 115352 Nr: 3517-73.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELWIS CLAYTON FAHY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silmara Enore de Morais 

Cortez - OAB:MT0019249O

 Vistos.

Designo o dia 15/08/2018, às 13h30min, para realização de audiência de 

instrução, para oitiva da testemunha ELWIS CLAYTON FAHY.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de mandado.

Após, devolvam-se os autos à origem, com as homenagens deste juízo, 

procedendo-se as baixas e anotações devidas.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Intime-se, via DJE, o advogado constituído, se houver.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 112695 Nr: 2458-50.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE PATRICIA SILVA ALFONSO, 

KAROLAINE APARECIDA DA SILVA, MAGNO ARAÚJO MIRANDA, ELWIS 

CLAYTON FAHY, PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, Felipe Gomes de Almeida - OAB:MT/20.056/E, KATIA 

VALADARES SILVA - OAB:23270/O, Leidineia Katia Bosi - 

OAB:MT/14.981, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669/A

 Certifico e dou fé que envio ao DJE a fim de intimar os advogados 

WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA, KATIA VALADARES SILVA, Leidineia 

Katia Bosi, Felipe Gomes de Almeida, ARY DA COSTA CAMPOS, da 

audiência instrutória designada pela SEXTA Vara Criminal de CUIABÁ/MT 

na Carta Precatória distribuída sob cód 533270 a realizar-se no dia 

13/08/2018 às 17h, conforme Of.2209/2018 expedido pela referida Sexta 

Vara em 07/08/2018. É o que me cumpre certificar.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001827-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO OAB - GO31267 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

municipio de jaciara (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001827-89.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: DELVALLE MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - ME EXECUTADO: MUNICIPIO DE JACIARA JACIARA, 8 

de agosto de 2018. Vistos. Em quinze dias, traga a parte exequente 

comprovante atualizado de seu enquadramento fiscal como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, sem o que não está legitimada a demandar 

no Juizado Especial, sob pena de extinção. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001828-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO OAB - GO31267 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

municipio de jaciara (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001828-74.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: DELVALLE MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - ME EXECUTADO: MUNICIPIO DE JACIARA JACIARA, 8 

de agosto de 2018. Vistos. Em quinze dias, traga a parte exequente 

comprovante atualizado de seu enquadramento fiscal como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, sem o que não está legitimada a demandar 

no Juizado Especial, sob pena de extinção. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000069-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR NERIS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000069-75.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VALMIR NERIS FERREIRA 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos, Intime-se o devedor, por meio de 

seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do 

CPC), correspondente à multa pelo descumprimento do acordo, 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10%, conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000177-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE SILVA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000177-41.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: JANETE SILVA ROCHA 

EXECUTADO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos, etc. 

Intime-se a parte exequente, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, 

a se manifestar sobre a exigibilidade do título executivo judicial contra 

parte beneficiária da justiça gratuita, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento. Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000263-12.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000263-12.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: JOAO RAEL SANTINI 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 

2018, intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de 

depósito judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois 

dias. Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte 

postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial. O alvará será 

expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. Manifeste-se também sobre o 

débito remanescente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de penhora on 

line. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001788-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA CRUZ FERREIRA COMERCIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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NAJILA CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001788-92.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: DAIANE DA CRUZ FERREIRA 

COMERCIO EXECUTADO: NAJILA CARDOSO DA SILVA Vistos. 1. Cite-se 

a parte reclamada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 

(três) dias, de acordo com o art. 829 do CPC. 2. Não realizado o 

pagamento, o OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDERÁ de imediato à PENHORA 

DE BENS, que deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil 

comercialização, e a sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 

1º, do CPC) e, em caso de penhora bens imóveis ou direito real sobre 

imóvel, seu cônjuge (art. 842 do CPC). 3. Em caso de sucesso na penhora, 

removam-se imediatamente os bens, se for o caso, e os depositem com a 

parte autora, descrevendo-se seu estado de uso e conservação. 4. Após 

a lavratura de termo ou do auto de penhora, designe-se audiência de 

conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

oportunidade em que a parte executada poderá oferecer embargos por 

escrito ou oralmente. 5. Desde já, caso requerido, DEFIRO a expedição de 

certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, arresto ou 

indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, devendo o 

credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no artigo acima 

citado. 6. DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e 

§ 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tomem-se as demais providências de estilos. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001792-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO CESAR DALBERTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FÁBIO FERREIRA MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001792-32.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ORLANDO CESAR DALBERTO 

REQUERIDO: FÁBIO FERREIRA MELO Vistos. Cumpra-se conforme 

deprecado. Cumprida a finalidade, devolva-se ao juízo deprecante, com 

nossas homenagens e as baixas de estilo. Às providências. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001095-45.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WITER DA SILVA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001095-45.2017.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: WITER DA SILVA ARAUJO Vistos, etc. Seja 

designado novo ato para tentativa de conciliação entre as partes. 

Atente-se a reclamante para obrigatoriedade do comparecimento pessoal 

(art. 51, I da Lei 9.099/95 e Enunciado 141). Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000375-44.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LUCAS RIBEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000368-52.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JACIRA GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000363-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSI MARY ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000363-30.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ROSI MARY ALVES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 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 
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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-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:

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, etc. 

Manifeste-se a parte adversa sobre o interesse na realização de 

audiência para tentativa de conciliação entre as partes, conforme 

requerido, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo sem resposta ou 

sendo esta positiva, designe-se ato conforme pauta da conciliadora. 

Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001805-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS OAB - 840.189.251-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEIA ALVES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001805-31.2018.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REPRESENTANTE: CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS 

REQUERIDO: IRINEIA ALVES DE LIMA Vistos. Em quinze dias, traga a parte 

exequente comprovante atualizado de seu enquadramento fiscal como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, sem o que não está 

legitimada a demandar no Juizado Especial Cível, sob pena de extinção. 

Diga ainda a parte, no mesmo prazo, sobre o interesse de agir na ação de 

cobrança, tendo em vista a existência de título executivo extrajudicial. 

Consigne-se que, havendo interesse na audiência para tentativa de 

conciliação entre as partes, esta poderá ser realizada no CEJUSC, 

extrajudicialmente, evitando judicialização desnecessária e ônus as partes 

e ao erário público. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS OAB - 840.189.251-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANA PEREIRA DOS SANTOS DE SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001806-16.2018.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REPRESENTANTE: CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS 

REQUERIDO: DAYANA PEREIRA DOS SANTOS DE SA Vistos. Em quinze 

dias, traga a parte exequente comprovante atualizado de seu 

enquadramento fiscal como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

sem o que não está legitimada a demandar no Juizado Especial Cível, sob 

pena de extinção. Diga ainda a parte, no mesmo prazo, sobre o interesse 

de agir na ação de cobrança, tendo em vista a existência de título 

executivo extrajudicial, à exigência de data e local de emissão da cártula. 

Consigne-se que, havendo interesse na audiência para tentativa de 

conciliação entre as partes, esta poderá ser realizada no CEJUSC, 

extrajudicialmente, evitando judicialização desnecessária e ônus as partes 

e ao erário público. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001797-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001797-54.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EDSON JOSE FIGUEIREDO 

REQUERIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS Vistos, etc. Cuida-se 

de ação pelo rito sumaríssimo com pedido de reparação de danos e 

repetição de indébito em que se busca excluir desconto do benefício 

previdenciário relacionado à Associação Nacional dos Aposentados e 

Pensionistas da Previdência Social – ANAPPS, sob o argumento de que a 

parte autora não o autorizou. Pede a antecipação dos efeitos da tutela 

para cessar o desconto. A tutela de urgência será concedida quando os 

elementos trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da 

probabilidade do direito, devendo ainda estar presente o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, se fazem 

presentes os requisitos para tutela. Com efeito, a parte autora é 

hipossuficiente, razão pela qual não se pode, ao menos neste momento 

processual, obrigá-la a comprovar, de plano, que autorizou o desconto em 

seu benefício relativo à entidade de classe – ANAPPS. É certo que a 

liberdade sindical, prevista no art. 8º da CF, é uma forma de manifestação 

do direito fundamental da liberdade de associação (art. 5º, XVII e XX da 

CF), de tal sorte que a contribuição é facultativa e deve ter expressa 

anuência para a efetivação dos descontos. Por seu turno, o perigo do 

dano é evidente no caso eis que descontos supostamente indevidos estão 

sendo praticados sobre a aposentadoria da parte reclamante, necessária 

à sua subsistência. Isto posto, em sede de cognição sumária, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e o faço para determinar que a parte 

reclamada cesse o desconto do benefício da parte autora relativamente à 

rubrica “Contribuição ANAPPS”, intimando-se para tanto. Indefiro, 

entretanto, a dispensa da audiência para tentativa de conciliação entre as 

partes no caso, tendo em vista que não há qualquer elemento nos autos 

que leve a crer na impossibilidade de transação. Cite-se para a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se as advertências contidas no § 1.º do art.18 

da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001836-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001836-51.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RONICLEI MANOEL DOS 

SANTOS SILVA 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. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001656-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CABRAL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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: 

1001656-35.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VALDIR CABRAL DE 

OLIVEIRA 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. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001848-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS GUADAGMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001848-65.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MAURINA RODRIGUES DOS 

SANTOS GUADAGMIM REQUERIDO: AYMORE 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 
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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. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001849-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DAIANA DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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: 

1001849-50.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LEILA DAIANA DE OLIVEIRA 

FERREIRA 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. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001851-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACCELE SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001851-20.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JACCELE SILVA BARROS 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA 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. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001852-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACCELE SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001852-05.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JACCELE SILVA BARROS 

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. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001850-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI GALDINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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: 

1001850-35.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DARCI GALDINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Por enquanto, 

cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. Não se mostram 

plausíveis, até então, as alegações da reclamante que afirma estar em dia 

com suas obrigações. Diante de tais peculiaridades, mostra-se adequado, 

por uma questão de prudência, que se aguarde a instrução da demanda 

para que este juízo possa colher mais subsídios para a formação de sua 

convicção, quanto à possibilidade da antecipação dos efeitos da tutela. 4. 

Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

hipossuficiência da parte reclamante, 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. 5. Tomem-se as demais providências de 

estilo. 6. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001829-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO OAB - GO31267 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001829-59.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DELVALLE MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - ME REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos, 

etc. Nos termos do art. 9º e 10 do CPC, manifeste-se a parte autora, caso 

queira e no prazo de cinco dias, sobre a competência deste Juizado 

Especial para processo e julgamento da ação monitória, cujo procedimento 

é especial. RECURSO INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE DE RITO - INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL - RECURSO IMPROVIDO. As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais 

("enunciado 8 do FONAJE). Recurso não provido. (RI 513/2013, TJMT, 

NÃO INFORMADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013) Decorrido o prazo com ou sem 

resposta, conclusos para análise. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000421-04.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO JOSE BOLZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCA BRASIL EDUCACAO A DISTANCIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000421-04.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: DELCIO JOSE BOLZAN 

EXECUTADO: EDUCA BRASIL EDUCACAO A DISTANCIA LTDA - EPP 

Vistos. Em atenção ao pedido de penhora on-line, fora procedida a 

determinação de bloqueio de ativos em nome da parte executada. Com 

efeito, restou infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos em 

anexo. Consigne-se que alcançado ínfimo numerário, estes são liberados 

de imediato. Bem por isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, pugnar o que entender de direito, mormente para indicar 

bens passíveis de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a 

extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000570-63.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLAN GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODIOMAR CORREIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000570-63.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: VANDERLAN GONCALVES DA 
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SILVA EXECUTADO: CLODIOMAR CORREIA DA SILVA Vistos. Em atenção 

ao pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de bloqueio 

de ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou infrutífera tal 

diligência, como se colhe dos documentos em anexo. Consigne-se que 

alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de imediato. Bem por 

isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar 

o que entender de direito, mormente para indicar bens passíveis de 

penhora, consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010772-19.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LIVRARIA E PAPELARIA ENCANTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010772-19.2013.8.11.0010. EXEQUENTE: LIVRARIA E PAPELARIA 

ENCANTO LTDA - ME EXECUTADO: MARCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES 

Vistos. Em atenção ao pedido de penhora on-line, fora procedida a 

determinação de bloqueio de ativos em nome da parte executada. Com 

efeito, restou infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos em 

anexo. Consigne-se que alcançado ínfimo numerário, estes são liberados 

de imediato. Bem por isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, pugnar o que entender de direito, mormente para indicar 

bens passíveis de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a 

extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000271-23.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR VIEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000271-23.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: VALDEMIR VIEIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: PAULO CESAR DA SILVA SANTOS Vistos. Em 

atenção ao pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de 

bloqueio de ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou 

infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos em anexo. 

Consigne-se que alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de 

imediato. Bem por isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, pugnar o que entender de direito, mormente para indicar bens 

passíveis de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a 

extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020058-50.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LOTERICA 13 PONTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM MATTIONI OAB - MT0006678-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DE SOUZA PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8020058-50.2015.8.11.0010. EXEQUENTE: LOTERICA 13 PONTOS LTDA - 

ME EXECUTADO: VILSON DE SOUZA PINHEIRO Vistos. Em atenção ao 

pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de bloqueio de 

ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou infrutífera tal 

diligência, como se colhe dos documentos em anexo. Consigne-se que 

alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de imediato. Bem por 

isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar 

o que entender de direito, mormente para indicar bens passíveis de 

penhora, consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH DA SILVA MACENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000001-28.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: ELIZABETH DA SILVA MACENO Vistos. Em 

atenção ao pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de 

bloqueio de ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou 

infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos em anexo. 

Consigne-se que alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de 

imediato. Bem por isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, pugnar o que entender de direito, mormente para indicar bens 

passíveis de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a 

extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-93.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRES RODRIGUES SOBRINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI RAMALHO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000374-93.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JAIRES RODRIGUES 

SOBRINHO REQUERIDO: DAVI RAMALHO RODRIGUES Vistos. Em atenção 

ao pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de bloqueio 

de ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou infrutífera tal 

diligência, como se colhe dos documentos em anexo. Consigne-se que 

alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de imediato. Bem por 

isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar 

o que entender de direito, mormente para indicar bens passíveis de 

penhora, consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000552-42.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA ROCHA PASTORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000552-42.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

EXECUTADO: MARIA LUCIA DA ROCHA PASTORIO Vistos. Em atenção ao 

pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de bloqueio de 
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ativos em nome da parte executada, até o limite do crédito exequendo, 

sem incidência de honorários advocatícios. Com efeito, restou infrutífera 

tal diligência, como se colhe dos documentos em anexo. Consigne-se que 

alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de imediato. Bem por 

isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar 

o que entender de direito, mormente para indicar bens passíveis de 

penhora, consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-85.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILEONILSON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSEFA ALVES DA SILVA E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA APARECIDA DA SILVA OAB - MT21753/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000144-85.2016.8.11.0010. REQUERENTE: ILEONILSON RODRIGUES 

REQUERIDO: MARIA JOSEFA ALVES DA SILVA E CIA LTDA - ME Vistos. 

Em atenção ao pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação 

de bloqueio de ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou 

infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos em anexo. 

Consigne-se que alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de 

imediato. Bem por isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, pugnar o que entender de direito, mormente para indicar bens 

passíveis de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a 

extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000870-25.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000870-25.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: BERENICE GONCALVES DA SILVA Vistos. Em 

atenção ao pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de 

bloqueio de ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou 

infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos em anexo. 

Consigne-se que alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de 

imediato. Bem por isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, pugnar o que entender de direito, mormente para indicar bens 

passíveis de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a 

extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001186-38.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID RODRIGUES RAMALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001186-38.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: JOAO ROBSON CUNHA 

COMERCIO - ME EXECUTADO: DEIVID RODRIGUES RAMALHO Vistos. Em 

atenção ao pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de 

bloqueio de ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou 

infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos em anexo. 

Consigne-se que alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de 

imediato. Bem por isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, pugnar o que entender de direito, mormente para indicar bens 

passíveis de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a 

extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000910-07.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANY CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000910-07.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: DAIANY CRISTINA MARTINS DOS SANTOS 

Vistos. Em atenção ao pedido de penhora on-line, fora procedida a 

determinação de bloqueio de ativos em nome da parte executada. Com 

efeito, restou infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos em 

anexo. Consigne-se que alcançado ínfimo numerário, estes são liberados 

de imediato. Bem por isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, pugnar o que entender de direito, mormente para indicar 

bens passíveis de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a 

extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000881-54.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000881-54.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: LUZIA FERREIRA DA SILVA Vistos. Em atenção 

ao pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de bloqueio 

de ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou infrutífera tal 

diligência, como se colhe dos documentos em anexo. Consigne-se que 

alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de imediato. Bem por 

isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar 

o que entender de direito, mormente para indicar bens passíveis de 

penhora, consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000118-53.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALBERTO MARTINS (EXECUTADO)

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: 

1000118-53.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA 

EXECUTADO: JOAO ALBERTO MARTINS Vistos. Em atenção ao pedido de 

penhora on-line, fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em 

nome da parte executada. Com efeito, restou infrutífera tal diligência, como 

se colhe dos documentos em anexo. Consigne-se que alcançado ínfimo 

numerário, estes são liberados de imediato. Bem por isso, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar o que entender 

de direito, mormente para indicar bens passíveis de penhora, consignando 

que a sua inércia acarretará a extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-19.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA CRISTINA RIBEIRO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000754-19.2017.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: NAYARA CRISTINA RIBEIRO SILVA Vistos. Em 

atenção ao pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de 

bloqueio de ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou 

infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos em anexo. 

Consigne-se que alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de 

imediato. Bem por isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, pugnar o que entender de direito, mormente para indicar bens 

passíveis de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a 

extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-96.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE MARIA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000432-96.2017.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: NEIDE MARIA DE ANDRADE Vistos. Em atenção 

ao pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de bloqueio 

de ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou infrutífera tal 

diligência, como se colhe dos documentos em anexo. Consigne-se que 

alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de imediato. Bem por 

isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar 

o que entender de direito, mormente para indicar bens passíveis de 

penhora, consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000554-12.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000554-12.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

EXECUTADO: MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA Vistos, etc. De início, 

razoável salientar que em sede de Juizado Especial, a manifestação do 

devedor deve ser recebida como Embargos à Execução e não como 

Impugnação ao Cumprimento da Sentença, tendo em vista a necessária 

adequação do procedimento. Nesse passo, correto dizer que a Lei 

9.099/95 faz menção expressa a embargos à execução de sentença (art. 

52, IX). Dito isso, impende também salientar as hipóteses de 

admissibilidade dos embargos à execução, que restam expressas no art. 

52, IX, da Lei 9.099/95. Essa, aliás, é a dicção do Enunciado nº 121 do 

FONAJE: “Os fundamentos admitidos para embargar a execução da 

sentença estão disponibilizados no art. 52, IX, da Lei 9.099/95 e não no 

art. 475-L do CPC, introduzido pela Lei 11.232/05.” Outro aspecto 

relevante diz respeito à necessária segurança do juízo para o recebimento 

dos embargos no rito sumaríssimo, já que o art. 53, § 1º da Lei 9.099/95 

prevê expressamente a penhora como pressuposto para oferecimento de 

embargos, inclusive para os títulos judiciais, vale dizer. Nesse sentido, 

aliás, também já se pronunciou o FONAJE: “É obrigatória a segurança do 

Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título 

judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” – Enunciado nº 117. 

Frente ao disposto, considerando que a execução não resta segura, 

REJEITO os embargos à execução de sentença opostos. Em atenção ao 

pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação de bloqueio de 

ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou infrutífera tal 

diligência, como se colhe dos documentos em anexo. Consigne-se que 

alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de imediato. Bem por 

isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar 

o que entender de direito, mormente para indicar bens passíveis de 

penhora, consignando que a sua inércia acarretará a extinção do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000799-23.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMARO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000799-23.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: LUCIANA AMARO DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 1. DEFIRO o pedido 

de penhora on line nas contas da parte executada, na forma estabelecida 

pelo art. 854 do CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 512 e ss da CNGC. 2. 

Em razão da penhora positiva, conforme telas em anexo, intime-se o 

executado, por meio de seu advogado ou, na ausência, pessoalmente, por 

via eletrônica ou carta direcionada ao último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, tudo na 

forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. 3. Decorrido o prazo assinalado, 

transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, do CPC) e 

nada sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) dias, conforme previsto 

no § 11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em favor da parte credora. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000341-40.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO JOSE BOLZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRONTIERE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 
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1000341-40.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: DELCIO JOSE BOLZAN 

EXECUTADO: FRONTIERE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME Vistos. 

Em atenção ao pedido de penhora on-line, fora procedida a determinação 

de bloqueio de ativos em nome da parte executada. Com efeito, restou 

INFRUTÍFERA tal diligência, como se colhe dos documentos em anexo. 

Consigne-se que alcançado ínfimo numerário, estes são liberados de 

imediato. Bem por isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, pugnar o que entender de direito, mormente para indicar bens 

passíveis de penhora, consignando que a sua inércia acarretará a 

extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000004-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000004-80.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: JOAO LUCAS ALVES DA 

SILVA EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000005-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO CAMOLEZI RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000005-65.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: GABRIEL AUGUSTO CAMOLEZI 

RIBEIRO EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001147-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE DOS SANTOS GOMES MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO BARBOSA SILVA OAB - MT14364/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001147-41.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: MARIANE DOS SANTOS 

GOMES MACHADO EXECUTADO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos, etc. I. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000336-18.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TULLYO REGIS DAVID DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000336-18.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: TULLYO REGIS DAVID DOS 

SANTOS EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. I. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000653-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO BERNARDES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000653-79.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: VALDIVINO BERNARDES DE 

SOUZA EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. Não 

apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. No mesmo prazo, manifeste-se a parte executada 

sobre o débito remanescente, sob pena de penhora on line. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000739-89.2018.8.11.0018

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:

VANDERLEI CARLOS DE LIMA (RÉU)

ANTONIO F. DE LIMA - EPP (RÉU)

VERALBA SOUZA RAMOS DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA AV. RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496 

Processo nº: 1000739-89.2018.8.11.0018 RÉU: ANTONIO F. DE LIMA - 

EPP, VANDERLEI CARLOS DE LIMA, VERALBA SOUZA RAMOS DE LIMA 

Vistos etc. Analisando os autos, observo que o feito foi distribuído sem o 

devido recolhimento das custas e despesas processuais e que inexiste 

pedido de gratuidade na inicial. Diante disso, nos termos do art. 321 do 

CPC/2015, intime-se o requerente para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de recolhimento das 

custas processuais com o respectivo comprovante de pagamento e 

readequar a petição inicial quanto aos pedidos mediato e imediato, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 

do CPC/2015). Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. JUARA, 7 de agosto de 2018 

FABRICIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 10157 Nr: 33-27.1998.811.0018

 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: Guilherme Zago, Genoefa Costa Zago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Pereira de Souza, Izabel Barbosa de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418, Silvio Luiz 

de Oliveira - OAB:3546-A

 Certifico e dou fé, que nesta data, em cumprimento ao ofício de fls. 709 

oriundo dos autos Código 10529, da 2ª Vara desta Comarca, procedi a 

penhora nos rosto destes autos, no valor de 51.515,07 (Cinquenta e um 

mil, quinhentos e quinze reais e sete centavos), em favor dos credores, 

Alan Vagner Schimidel e Aristides José Botelho de Oliveira .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 1462 Nr: 146-15.1997.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Augusto Zapata Rampazo, Ana Maria Giroto 

Zapata, Izidoro Severino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Haruo Guinoza, Kazumi Watanabe Guinoza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Orontes Pires Filho - 

OAB:11.994/PR, Naime Marcio martins Moraes - OAB:3.847, Nelson 

Pedroso Junior - OAB:11.266-B, Sergio F. de O. Canongia - 

OAB:5.304

 Proceder a intimação das partes acerca do laudo técnico pericial de fls. 

404/507, requerendo o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41141 Nr: 1580-48.2011.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Proceder a intmação da partee autora, Dr. José dos Santos Neto, para 

manifestar no prazo legal, acerca dos documentos acostados de fls. 

94/341.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64886 Nr: 2157-21.2014.811.0018

 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: Neurides Tomáz de Souza

 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:

 Proceder a intimação da parte autora acerca da petição de fls, 117/118, 

onde a empresa nomeada Real Brasil Consultoria Ltda, informa o valor de 

seus honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35894 Nr: 59-05.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 406 de 635



 Intimar a parte autora via DJE para manifestar, no prazo legal, acerca da 

manifestação de fls. 218/227, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30962 Nr: 119-12.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União ( Fazenda Naciona)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Proencio Ribeiro & Araujo Ribeiro Ltda, Elenice 

Sonia Araujo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a exequente não apresentou o cálculo atualizado do 

débito, deverá ser realizado a intimação da mesma para apresentar a 

atualização no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise do pedido de penhora on line.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 18848 Nr: 1310-97.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Sampaio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Prado Ruiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Pegoraro - 

OAB:34.987, Marcos Leate - OAB:14815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o petitório de fls. 184 não apresentou o endereço da 

parte executada, para fins de expedição de novo mandado, indefiro-o.

Assim, nos termos do art. 485, §1º do CPC/2015, intime-se a exequente 

PESSOALMENTE para informar o endereço do executado ou requerer o 

que for de seu interesse no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Na hipótese de apresentação do endereço, determino desde já a intimação 

do executado acerca da avaliação realizada às fls. 163. Caso contrário, 

voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 16775 Nr: 2409-39.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caiado Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Roberto Pais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que apesar de devidamente intimado para se manifestar 

nos autos o advogado da exequente permaneceu inerte, nos termos do 

art. 485, §1º do CPC/2015, intime-se a exequente PESSOALMENTE para 

efetuar o pagamento da diligência ou requerer o que for de seu interesse 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42587 Nr: 3015-57.2011.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adubos Trevo - Yara Brasil Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Bremm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Fronchetti - 

OAB:OAB/RS 25.819, Fabiano Lima de Morais - OAB:OAB/RS 33E596, 

José Altevir Mereth Barbosa da Cunha - OAB:6891-PR, Luiz 

Gustavo Mena Barreto Paiva - OAB:OAB/RS 60.375, Marcos Martins 

- OAB:OAB/ 60.302, Maurício Ayres Ramos - OAB:64.015, Maurício 

Ayres Ramos - OAB:OAB/ 64.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crestiane Andréia Zanrosso 

- OAB:31462/PR, Estevão Ruchinski - OAB:OAB/PR 25.069-A, Glauci 

Aline Hoffmann - OAB:OAB/PR42.569, Luciana Cristiane Novakoski - 

OAB:OAB/PR 40.002

 Vistos etc.

Ante a regularização da representação processual, determino o 

prosseguimento do feito com a avaliação do imóvel de matrícula nº 5.930 

do CRI de Juara/MT.

Com a avaliação, intimem-se as partes.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64178 Nr: 1528-47.2014.811.0018

 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: Antonio Manoel do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Primeiramente, determino que seja alterada a capa dos autos.

Ademais, determino a intimação da exequente a fim de que apresente a 

atualização do débito, para fins de análise do pedido de penhora on line.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63327 Nr: 755-02.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GAR, Sirlene Alves de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, 

Estado de Mato Grosso - Secretaria Estadual de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, vislumbra-se que o petitório de fls. 72 e 

os documentos apresentados às fls. 73/75 são datados do ano de 2016, 

ou seja já se passaram aproximadamente mais de 02 (dois) anos.

Sendo assim, determino a intimação da parte autora a fim de se manifestar 

quanto à real saúde da infante, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me conclusos para análise da manifestação de fls. 87/89.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69075 Nr: 820-60.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Primeiramente, determino que seja alterada a capa dos autos.

Ademais, determino a intimação da exequente a fim de que apresente a 

atualização do débito, para fins de análise do pedido de penhora on line.

Às providências.
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Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62828 Nr: 280-46.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANdL, ONdLJ, AFdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, ROBSON DUPIM DIAS - OAB:14074, SILVIA 

CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62828

DESPACHO

DEFIRO o pleito de f. 68.

Escoado o prazo de suspensão do feito, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de 

extinção.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72551 Nr: 2481-74.2015.811.0018

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Fernandes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Rampim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 S E N T E N Ç A

Leonardo Fernandes Araújo apresentou Impugnação ao pedido de Justiça 

Gratuita em face de Reginaldo Rampim, alegando, em síntese, que o 

impugnado é fazendeiro e também é proprietário de vários prédios 

comercias na cidade, possuindo um patrimônio estimado em milhões de 

reais.

Em resposta, a parte impugnada relata que o impugnante faz apenas 

meras alegações sem provas no que tange a seu patrimônio.

É o breve relatório.

Decido.

A parte impugnante afirma que a parte impugnada possui condições 

financeiras para arcar os custos do processo que ajuizaram, pois é 

fazendeiro e também é proprietário de vários prédios comercias na cidade, 

possuindo um patrimônio estimado em milhões de reais.

Entretanto, não acostou qualquer documento comprovando a referida 

afirmativa.

É sabido que o ônus probatório é da parte impugnante, devendo a mesma 

comprovar a suficiência econômico-financeira da parte impugnada, não 

bastando a mera alegação.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. FALTA DE REQUISITOS. ÔNUS DA 

PROVA DO IMPUGNANTE. ART. 333 DO CPC. SÚMULA N. 7/STJ. 

DESPROVIMENTO.1. É ônus do impugnante comprovar a suficiência 

econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita. 2. No caso 

concreto, a verificação das provas sobre a inexistência dos requisitos 

para a concessão do benefício da justiça gratuita demandaria o 

revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de 

recurso especial, ante o disposto na Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no AREsp 27245/MG, Rel. Min. Antônio 

Carlos Ferreira, Órgão Julgador: 4ª Turma, Julgado em 24/04/2012).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS rejeito a impugnação, mantendo o 

benefício da gratuidade deferido ao impugnado.

Custas pelo impugnante.

 Sem honorários, por tratar-se de incidente processual.

Proceda-se a Sra. Gestora a juntada desta sentença nos autos principais.

Após transito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se

Registre-se.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43731 Nr: 842-26.2012.811.0018

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Regina da Costa Galdino Peres

 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

 DESPACHO

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 48/50 e remetam-se 

os autos AO ARQUIVO com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59662 Nr: 2203-44.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Monteiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069-MG, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84.400-MG

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta por MARIA MONTEIRO 

DA SILVA em desfavor de BANCO BMG, qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o depósito do 

valor da condenação (f. 111).

A exequente concordou com o valor depositado, pugnando pelo seu 

levantamento (f. 116), desistindo do prazo recursal, e requerendo o 

arquivamento do feito.

Às fls. 117 consta alvará expedido em favor do patrono da parte 

requerente.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o sucinto 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 quitou o débito 

pleiteado (f. 111), conforme informado pela parte exequente e alvará 

judicial, 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, 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.: 43134 Nr: 246-42.2012.811.0018

 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: Ivani Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta por IVANI RODRIGUES 

DA SILVA em face de INSTITUTO ACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Ás f. 148/149 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

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 quitou o débito 

pleiteado, 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.: 56266 Nr: 2498-18.2012.811.0018

 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: Noemia Welter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta por NOEMIA WELTER em 

face de INSTITUTO ACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, ambos 

qualificados nos autos.

Ás f. 155/156 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

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 quitou o débito 

pleiteado, 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.: 41854 Nr: 2287-16.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Postai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Ação de execução por quantia certa – titulo extrajudicial” 

proposta por ADEMIR POSTAI em face de JAIRO DA SILVEIRA, ambos 

qualificados nos autos.

Ás f. 64 consta auto de adjudicação e, às fls. 71 o exequente dá-se por 

satisfeito, pugnando pela extinção do feito.

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 quitou o débito 

pleiteado, 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.: 10957 Nr: 195-12.2004.811.0018

 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: Ivone Alves Gomes

 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:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta por IVONE ALVES 

GOMES em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Ás f. 183/184 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

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 quitou o débito 

pleiteado, 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.: 43849 Nr: 960-02.2012.811.0018

 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: Osmar Jung

 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:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta por OSMAR JUNG em 

face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, ambos 

qualificados nos autos.

Ás f. 174/175 constam os respectivos alvarás expedidos com 
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levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

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 quitou o débito 

pleiteado, 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.: 20831 Nr: 3230-09.2006.811.0018

 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: Custodio Nunes de Amorim

 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:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta por CUSTODIO NUNES 

DE AMORIM em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos qualificados nos autos.

Ás f. 177/178 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

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 quitou o débito 

pleiteado, 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.: 33575 Nr: 1197-41.2009.811.0018

 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: Domingos Forquim

 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:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta por DOMINGOS 

FORQUIM em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Ás f. 311/312 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

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 quitou o débito 

pleiteado, 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.: 55773 Nr: 1992-42.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFdAdS, JVAdS, Sirlene de Almeida Andrade

 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:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedentes a impugnação, 

fixando o quantum debeatur, na data de 03/2014, em R$ 

50.783,52.Preclusa a presente decisão, requisite-se o RPV, informando ao 

TRF1 o valor a ser requisitado e a data da última atualização, cabendo ao 

setor competente daquele sodalício a apuração do montante 

final.Expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos termos da 

Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43993 Nr: 1103-88.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teodoro Rodrigues de Souza, Fernando do Nascimento 

Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Lopes Augusto - 

OAB:SP/ 239.766

 DESPACHO

Cumpra-se conforme determinado pelo CNJ no Provimento n. 68 de 3 de 

maio de 2018.

Após, expeça-se alvará para levantamento do valor depositado nos autos.

Por fim, AO ARQUIVO.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59901 Nr: 2460-69.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Tendo em vista que a parte Executada devidamente intimada da sentença 

(fl. 68) deixou de oferecer embargos no prazo legal, mantendo-se inerte, 

expeça-se o respectivo RPV, nos termos do Provimento 11/2017-CM.

Cumpra-se.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56393 Nr: 2633-30.2012.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Nicanor de Souza - 

OAB:OAB/MT 13.889, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Recebo os embargos monitórios.

Conforme inteligência do artigo 702, §4º do CPC, com o oferecimento de 

embargos pela parte ré/embargante, há a suspensão da eficácia do 

mandado inicial.

Intime-se a parte embargada/requerente para responder os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 702, §5º do CPC).

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62034 Nr: 4661-34.2013.811.0018

 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: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalia Ferreira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Rosa Nicanor de Souza - 

OAB:13889, Manoel Arcanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Recebo os embargos monitórios.

Conforme inteligência do artigo 702, §4º do CPC, com o oferecimento de 

embargos pela parte ré/embargante, há a suspensão da eficácia do 

mandado inicial.

Intime-se a parte embargada/requerente para responder os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 702, §5º do CPC).

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64587 Nr: 1898-26.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Marcelo Paliosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:13218, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 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.: 58611 Nr: 1101-84.2013.811.0018

 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: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Defiro em parte o pedido de f. 95 e para tanto, determino a pesquisa de 

endereço do executado SOMENTE nos sistemas conveniados do TJMT.

Caso seja localizado endereço da parte requerida, sendo este diferente do 

já contido nos autos, cite-se.

De outro modo, caso seja o mesmo endereço, ao requerente para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção anômala 

do feito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106949 Nr: 1617-31.2018.811.0018

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado, Silvio Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa de Fátima Palma Wilke, Ricardo Wilke, 

Antonio Caetano Simão, Renato Loch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Acostou-se aos autos juntada de petitório da parte autora informando que 

até a presente data a liminar deferida por este Juízo não foi cumprida.

Em certidão de f. 58, consta a intimação dos requeridos para o 

cumprimento da decisão liminar, que mesmo devidamente cientificados 

mantiveram-se inertes.

A liminar deferida determinava a indisponibilidade do montante de 10% do 

valor auferido pela devedora com a exploração do manejo na área 

descrita na inicial.

Determinava ainda a intimação do detentor do crédito e a devedora para 

depositarem em juízo o montante indisponibilizado, nas datas de 

vencimentos dos cheques indicados no instrumento particular de cessão 

de direitos e compra e venda de madeira em plano de manejo florestal.

 Pois bem,

Esta evidente nos autos que os requeridos não cumpriram o chamado 

judicial.

Desse modo, acolhendo o pedido da parte autora, tenho por bem 

determinar a suspensão do AUTEX referente ao manejo florestal, como 

forma coercitiva para cumprimento do mandamus judicial.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro o pedido de Ref.24 

DETERMINANDO:

a) A suspensão do Autex n. 2367/2017 referente ao Manejo Florestal 

cadastrado em nome de Cleusa de Fátima Palma Wilke (CPF n. 

503.634.501-06),

 b) Seja OFICIADA a SEMA/MT para que suspenda o manejo - Autex n. 

2367/2017 imediatamente;

c) Seja sequestrada madeira que estiver em explanada na área de manejo 

da Fazenda Boa Esperança II, pertencentes ao AUTEX n. 2367/2017, até 

valor suficiente para adimplir a dívida;

d) A madeira deverá ser avaliada e apreendida, e após depositada em 

nome dos autores que serão fiéis depositários.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38138 Nr: 2173-14.2010.811.0018

 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: RdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdS, AGdO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Defensoria Publica de Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0, Vera Lucia Sanches Santos - OAB:15.811-B/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente o pedido, nos termos do 

art. 33, § 1º, da Lei nº 8.069/90, extinguindo a presente ação, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a 

liminar para conceder a guarda da infante NICOLE DE SOUZA à avó 

materna ROSELI DE SOUZA.A título de pensão alimentícia DETERMINO que 

os genitores paguem o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo, sendo a responsabilidade de 15 (quinze por cento) para 

cada genitor, a serem pagos no dia 10 de cada mês à guardiã do 

menor.EXPEÇA-SE o competente Termo de Compromisso de Guarda e 

Responsabilidade, salientando-se que a guarda precária, pode ser 

revogada a qualquer tempo, conforme a alteração das circunstâncias de 

fato.Sem custas e honorários ante da gratuidade da justiça.Com o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86542 Nr: 5537-81.2016.811.0018

 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: Agnaldo da Silva Pereira

 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:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC.Sem 

custas e honorários ante a gratuidade da justiça.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64642 Nr: 1945-97.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Souza Carmo Eireli - ME, Maria de Souza 

Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNC Indústria de Cosméticos Ltda, Hands 

Distribuidora Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Augusto Teixeira 

dos Reis - OAB:95.370-MG, Rodrigo Tomas Dias Cesario - 

OAB:150.702-MG, Salmen Carlos Zauhy - OAB:132.756-SP

 Certifico e dou fé, que o patrono da parte requerida devidamente intimado, 

quanto a decisão fl.146, conforme DJE nº10292, no entanto, até a 

presente data não se manifestou. Assim, promovo vistas a patrona da 

parte autora, para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56248 Nr: 2480-94.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Cordeiro

 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:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta JOÃO BATISTA 

CORDEIRO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende ser devido pelo INSS 

até a data de implantação de benefício, momento em que às f. 95, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 40.386,74 

(quarenta mil e trezentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro 

centavos).

 A autarquia intimada, informou que concorda com os cálculos 

apresentados pela exequente e pugna por sua homologação (f. 102).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a parte executada concordado com os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela Exequente nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63178 Nr: 612-13.2014.811.0018

 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: Laerte de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Gildo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório a carta 

precatória para o devido cumprimento, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40573 Nr: 1024-46.2011.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Maria Antonia Cavalcante- rep. Julio Cesar 

Cavalcante Vedoveto, Irene da Silva Yakabe, Joaquim Yakabe Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Joaquim Yakabe - rep. Joaquim 

Yakabe Junior, Angela Cristina Yakabe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Marcio Teixeira da 

Fonseca - OAB:MT/8393-A, Simoni Bergamaschi da Fonseca - 

OAB:MT/5810O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 Intimar patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de diligência para cumpimento do Mandado de Avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62836 Nr: 290-90.2014.811.0018

 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: JCCV, JC, EdMACrJCCV, FV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JYJ, ACY, EdJY-rJYJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simoni Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:MT/5810O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que retire carta precatória de citação 

para devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56677 Nr: 2880-11.2012.811.0018
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados America Multicart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priscila de Oliveira Tomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo sem qualquer manifestação pela 

parte requerida, devidamente intimada, consoante certidão do Sr. Oficial 

de Justiça fl.86. Desse modo, promovo vistas a parte autora para requerer 

o que de direito, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83145 Nr: 3618-57.2016.811.0018

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Irenilda Damião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilma Damião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 DECISÃO: Diante da informação de fls. 30/31, designo audiência para o 

dia 04/04/2018, às 17 horas. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 75556 Nr: 3932-37.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Silva de Andrade, Kaio Macedo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Promovo a intimação do advogado do réu HÉLIO SILVA DE ANDRADE 

para que informe o endereço das testemunhas arroladas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 85714 Nr: 5100-40.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra da Silva Sampaio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Carassa - 

OAB:4223-B

 Dessa forma, designo o dia 15 de outubro de 2018, às 16h30min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento.Intime-se a acusada e 

as testemunhas arroladas. Caso as testemunhas residam em comarca 

diversa, expeça-se carta precatória para a oitiva, intimando-se a defesa 

da expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da 

carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência 

no juízo deprecado).Ciência ao Ministério Público.Intime-se a defesa da 

ré.Às providências.Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80317 Nr: 2082-11.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ntimo o Advogado do réu para apresentar memorias no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 111465 Nr: 3661-23.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMdS, CdAP, SABdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Aristides de José Botelho de Oliveira - 

OAB:3.911-MT, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:174974, Danilo 

Tenório dos Santos - OAB:23996/O

 Promovo a intimação dos Advogados dos réus, para apresentar endereço 

das testemunhas não localizadas e do réu Sidmar Alexandre Barroso da 

cruz..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 71839 Nr: 2142-18.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailton de Novaes Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Cód.71839

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 16h30min.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000242-88.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DAVID OAB - MT4889/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal para a 

parte requerida efetuar o pagamento da dívida. JUÍNA, 9 de agosto de 

2018. ROSANE INES NOATTO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

35661563

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001133-75.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOSE FRANCISCO PEREIRA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO)

JOSE FRANCISCO PEREIRA OAB - PR15728 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (REQUERIDO)

VALDOMIRO APARECIDO PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001133-75.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOSE FRANCISCO PEREIRA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME REQUERIDO: VALDOMIRO APARECIDO 

PINHEIRO, AGUIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA V I S T O S. 

Intime-se a parte requerente para que nos termos do artigo 260, inciso II, 

do CPC, complemente a missiva juntando aos autos cópia da peça de 

defesa apresentada pelos requeridos, bem como comprove o recolhimento 

das custas processuais devidas, no prazo de 05 dias, sob pena de 

devolução do expediente. Cumprida a determinação anterior, preenchidos 

os requisitos do artigo 260 do CPC, designo audiência para oitiva da 

testemunha SILVIA ALECRIM DA SILVA, para o dia 15 de agosto de 2018, 

às 17 horas. Comunique-se o Juízo Deprecante informando-o do ato. 

Cumpra-se servindo a cópia desta decisão como mandado/ofício, no que 

couber. Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Às providências. Juína/MT, 3 de 

agosto de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001133-75.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOSE FRANCISCO PEREIRA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO)

JOSE FRANCISCO PEREIRA OAB - PR15728 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (REQUERIDO)

VALDOMIRO APARECIDO PINHEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001133-75.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOSE FRANCISCO PEREIRA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME REQUERIDO: VALDOMIRO APARECIDO 

PINHEIRO, AGUIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA V I S T O S. 

Intime-se a parte requerente para que nos termos do artigo 260, inciso II, 

do CPC, complemente a missiva juntando aos autos cópia da peça de 

defesa apresentada pelos requeridos, bem como comprove o recolhimento 

das custas processuais devidas, no prazo de 05 dias, sob pena de 

devolução do expediente. Cumprida a determinação anterior, preenchidos 

os requisitos do artigo 260 do CPC, designo audiência para oitiva da 

testemunha SILVIA ALECRIM DA SILVA, para o dia 15 de agosto de 2018, 

às 17 horas. Comunique-se o Juízo Deprecante informando-o do ato. 

Cumpra-se servindo a cópia desta decisão como mandado/ofício, no que 

couber. Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Às providências. Juína/MT, 3 de 

agosto de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001133-75.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOSE FRANCISCO PEREIRA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO)

JOSE FRANCISCO PEREIRA OAB - PR15728 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (REQUERIDO)

VALDOMIRO APARECIDO PINHEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001133-75.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOSE FRANCISCO PEREIRA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME REQUERIDO: VALDOMIRO APARECIDO 

PINHEIRO, AGUIA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA V I S T O S. 

Intime-se a parte requerente para que nos termos do artigo 260, inciso II, 

do CPC, complemente a missiva juntando aos autos cópia da peça de 

defesa apresentada pelos requeridos, bem como comprove o recolhimento 

das custas processuais devidas, no prazo de 05 dias, sob pena de 

devolução do expediente. Cumprida a determinação anterior, preenchidos 

os requisitos do artigo 260 do CPC, designo audiência para oitiva da 

testemunha SILVIA ALECRIM DA SILVA, para o dia 15 de agosto de 2018, 

às 17 horas. Comunique-se o Juízo Deprecante informando-o do ato. 

Cumpra-se servindo a cópia desta decisão como mandado/ofício, no que 

couber. Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Às providências. Juína/MT, 3 de 

agosto de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001041-97.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

Juízo de Direito da Segunda Vara de Familia e Sucessões - Rondonópolis 

MT (REQUERENTE)

VALDECIR NATAL PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS RICARDO MARTINE PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001041-97.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE FAMILIA E 

SUCESSÕES - RONDONÓPOLIS MT, VALDECIR NATAL PEREIRA 

REQUERIDO: VINICIUS RICARDO MARTINE PEREIRA CARTA PRECATÓRIA 

V I S T O S. Intime-se a parte autora para que nos termos do artigo 260, 

inciso II, do CPC, complemente a missiva juntando aos autos cópia do 

despacho judicial, no prazo de 05 dias, sob pena de devolução do 

expediente. Preenchidos os requisitos do artigo 260 do CPC, designo 

audiência para oitiva das testemunhas CARLOS ALBERTO MONTE e 

GENITO RIBEIRO DA SILVA, para o dia 22 de agosto de 2018, às 

14h:30min. Comunique-se o Juízo Deprecante informando-o do ato. 

Cumpra-se servindo a cópia desta decisão como mandado/ofício, no que 

couber. Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Às providências. Juína/MT, 23 

de julho de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000505-86.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ARACY PERON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO OAB - MT6240/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Maguila (REQUERIDO)

Tazonias Araujo dos santos (REQUERIDO)

LOURIVAL CASTILHO PIMENTEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0015177A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para efetuar o 

pagamento do valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) referente à diligência 

margeada pelos Srs. Oficiais de Justiça, id. nº 14189585, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001366-09.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRÉ FLORES DE OLIVEIRA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT0009079A (ADVOGADO)

SANDRA AGUERO FLORES OAB - 937.713.981-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GLEYSERSON PORTO RASSI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Petição Perito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001096-48.2018.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SANTA MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAREM LUCIANA FAVERO DA SILVA OAB - RS55118 (ADVOGADO)

MARIZA DE FATIMA SALAZAR FAGUNDES OAB - RS19277 

(ADVOGADO)

JOSE ALFREDO LICHT TEIXEIRA OAB - RS24568 (ADVOGADO)

MAX GUNDEL OAB - RS24627 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GIANELLA MONDADORI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001096-48.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA REQUERIDO: RUBENS 

GIANELLA MONDADORI CARTA PRECATÓRIA V I S T O S. Nos termos do 

artigo 260, inciso II, do CPC, oficie-se ao Juízo deprecado para que 

complemente a missiva juntando aos autos cópia do despacho inicial, no 

prazo de 05 dias, sob pena de devolução do expediente. Após, 

preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade: 1). Citação, penhora e avaliação; Cumpra-se 

servindo a cópia desta decisão como mandado/ofício, no que couber. 

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Às providências. Juína/MT, 31 

de julho de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000386-96.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO MOACIR RUCESKI HERRMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Em tempo, certifico que as contestações apresentadas pelas "Fazendas 

Públicas" requeridas são tempestivas.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101914 Nr: 2864-65.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA*

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FLS. 183/184: "Vistos, Cuida-se de ação cominatória de 

obrigação de fazer cumulada com pedido de cobrança de pagamento de 

valores retroativos, por meio da qual pretende a autora ver restabelecido o 

pagamento de adicional salarial (insalubridade em grau médio), porque, 

segundo afirma, as condições de trabalho a que se acha exposta pela 

natureza de sua atividade laboral (assistente de saúde do SUS/MT), 

autorizam a incidência da verba prevista no Estatuto do Servidor Público 

Estadual. [...] Dessarte, defiro a realização da perícia indireta no local de 

trabalho da requerente, ou similar, que deve ser apontado por ela ao perito 

e sob contraditório do demandado, bem como autorizo a realização da 

perícia direta no atual local de trabalho, se ainda persistir a situação 

reclamada na inicial. Passo seguinte, considerando que no banco de 

peritos do Tribunal de Justiça os profissionais em segurança e medicina 

do trabalho credenciados, atuam em Comarcas bastante distantes do juízo 

(Sorriso, Matupá, Peixoto de Azevedo e Cuiabá, ou seja, a mais próxima 

está há quase 400 km da sede da comarca), sendo claro que a perícia 

precisa se realizar in loco, deixo de nomear os médicos já credenciados, e 

determino seja expedido ofício à POLITEC – Escritório Regional de 

Juína/MT, para que o médico Oswaldo Gasparini, Médico do Trabalho, 

CRM/MT 1310, seja intimado a apresentar plano de trabalho para execução 

da perícia designada, de forma detalhada e justificada, esclarecendo, 

inclusive, se é possível a realização da perícia indireta na hipótese. 

Apresentado o plano de trabalho, dê-se início aos trabalhos periciais, 

devendo as partes serem previamente intimadas da nomeação, da 

proposta e dos atos periciais designados, observando-se quanto ao réu a 

previsão do art. 183, § 1º do NCPC. Fixo prazo de 20 dias para conclusão 

dos trabalhos após as devidas notificações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 38764 Nr: 2676-19.2007.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS APARECIDO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE FLS. 340/341.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99669 Nr: 1046-78.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 67/68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99756 Nr: 1129-94.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 72/73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 97110 Nr: 5584-39.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 49/50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 18735 Nr: 178-52.2004.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT, NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 113/114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98774 Nr: 177-18.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 49/50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111108 Nr: 3105-05.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 37/38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118432 Nr: 511-81.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI GASPARI CÂMARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 95/96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118912 Nr: 794-07.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 34/35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130574 Nr: 2889-73.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

COMPARECER EM SECRETARIA A FIM DE RETIRAR A CERTIDÃO DE 

HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108514 Nr: 1814-67.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PLANILHA ATUALIZADA 

DO DÉBITO APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA 

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ÀS FLS. 70/71.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 94043 Nr: 2237-95.2013.811.0025

 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: J. DELFINO NETO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA COELHO - 

OAB:3542/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Sendo assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

condenatória aviada pelo autor para impor ao Município de Juína a 

obrigação de pagar o valor equivalente as NFs nº 41 (R$ 12.240,00) e 42 

(R$ 5.860,00), rejeitando os demais pedidos. Juros de mora e correção 

monetária pelo IPCA-e, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as 

modulações da jurisprudência das Altas Cortes.Ante a sucumbência 

recíproca, custas 80% pelo autor e 20% pelo réu, e honorários 

sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa, repartidos na 

proporção inversa da responsabilidade pelas custas (80% à Procuradoria 

Municipal, observados os limites remuneratórios da CR/88, e 20% à 

patrona do autor).Transitada em julgado, arquive-se.Publique-se. Intime-se. 

Às providências.Juína (MT), 9 de agosto de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz 

de Direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51322 Nr: 4571-44.2009.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAGEM DO BRASIL MINERAÇÃO LTDA., VANTAGE 

BRASIL MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FLAVIO ANDRIOLE, Maria Clarice 

Forcelini Andrioli, ANTONIO CLARETE ANDRIOLI, LUCENIR DE FATIMA 

RODRIGUES ANDRIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 
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GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de setembro de 

2018 às 14h00min.

Nos termos do artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a(s) testemunha(s) por ele arrolada(s) do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Advirto que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. A inércia 

na realização da referida intimação importa desistência da inquirição da 

testemunha.

A parte pode se comprometer a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação de que trata o parágrafo anterior, porém, 

se a testemunha não comparecer, haverá presunção de que desistiu de 

sua inquirição.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Às providências.

 Juína/MT, 07 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 123063 Nr: 3285-84.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIA ELISA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA RIBEIRO, MILTON BRUMADO, CARLA 

DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de setembro de 

2018 às 15h00min.

Nos termos do artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a(s) testemunha(s) por ele arrolada(s) do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Advirto que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. A inércia 

na realização da referida intimação importa desistência da inquirição da 

testemunha.

A parte pode se comprometer a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação de que trata o parágrafo anterior, porém, 

se a testemunha não comparecer, haverá presunção de que desistiu de 

sua inquirição.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Às providências.

 Juína/MT, 07 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 93479 Nr: 1615-16.2013.811.0025

 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: JACR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA GOTTFRIED 

MALLMANN - OAB:8696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:262336/SP

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de setembro de 

2018 às 16h30min.

Nos termos do artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a(s) testemunha(s) por ele arrolada(s) do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Advirto que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. A inércia 

na realização da referida intimação importa desistência da inquirição da 

testemunha.

A parte pode se comprometer a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação de que trata o parágrafo anterior, porém, 

se a testemunha não comparecer, haverá presunção de que desistiu de 

sua inquirição.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Às providências.

 Juína/MT, 07 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31323 Nr: 45-39.2006.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍNA FRIGORÍFICO LTDA - JUÍNAFRIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPO RURAL COM. DE PRODUTOS E 

CONSULTORIA AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 160.

 Portanto, retifique-se na capa dos autos o polo ativo.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de setembro de 

2018 às 16h00min.

Nos termos do artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a(s) testemunha(s) por ele arrolada(s) do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Advirto que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. A inércia 

na realização da referida intimação importa desistência da inquirição da 

testemunha.

A parte pode se comprometer a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação de que trata o parágrafo anterior, porém, 

se a testemunha não comparecer, haverá presunção de que desistiu de 

sua inquirição.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Às providências.

 Juína/MT, 07 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 46066 Nr: 5593-74.2008.811.0025

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABEL DE FÁTIMA MELANEZI ALMICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de setembro de 
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2018 às 15h30min.

Nos termos do artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a(s) testemunha(s) por ele arrolada(s) do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Advirto que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. A inércia 

na realização da referida intimação importa desistência da inquirição da 

testemunha.

A parte pode se comprometer a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação de que trata o parágrafo anterior, porém, 

se a testemunha não comparecer, haverá presunção de que desistiu de 

sua inquirição.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Às providências.

 Juína/MT, 07 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000624-18.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO WOLINSTHISKI COM. DE GAS - ME (EXECUTADO)

MIGUEL WOLINSTHISKI (EXECUTADO)

VANESSA WOLINSTHISKI (EXECUTADO)

EUGENIO WOLINSTHISKI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO EXECUÇÃO FÍSCAL Expedido por ordem do(a) MM. 

RAUL LARA LEITE Dados do processo:  Processo : 

1000624-18.2016.8.11.0025; Valor causa: R$ 18.525,66; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO 

GROSSO Parte Ré: EXECUTADO: EUGENIO WOLINSTHISKI COM. DE GAS - 

ME, MIGUEL WOLINSTHISKI, EUGENIO WOLINSTHISKI, VANESSA 

WOLINSTHISKI Finalidade: PROCEDER A CITAÇÃO DOS DEVEDORES 

INDICADOS ACIMA Resumo da Inicial: TRATA-SE DE EXECUÇÃO FÍSCAL 

PROPOSTA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, ONDE BUSCA-SE O 

RECEBIMENTO DE CRÉDITOS JUNTO À FAZENDA. Despacho/Decisão: 

"Vistos etc.I – Cite-se o devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 

8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora.II – 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.III – Na hipótese da 

citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo 

de 15 dias, independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial.IV – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ.V – Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6].VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível à informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido.VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado.Juína/MT, 3 de fevereiro de 

2017.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito" Advertência: E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da 

Lei. Eu, Franklin J. A. Bastos, digitei. JUÍNA, 9 de agosto de 2018. 

FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127971 Nr: 1259-79.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 311, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 104103 Nr: 4506-73.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALDEIR DE LIMA, vulgo "DECA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAKELLEN PRADO MACHADO 

- OAB:18265/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 272, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 125690 Nr: 4762-45.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 181, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127801 Nr: 1123-82.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON MOTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 151, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 109156 Nr: 2165-40.2015.811.0025
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO KREBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3.911/MT, LUIZ EDUARDO PIROSELI - OAB:23144/O

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 185, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 101741 Nr: 2723-46.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Intimação do advogado do réu, FLÁVIO SILVA DE ALMEIDA, para que no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste acerca de seu endereço, tendo em 

vista as certidões negativas de fls. 58, bem como de fls. 61.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102458 Nr: 3339-21.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 295, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128238 Nr: 1443-35.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI SIQUEIRA DE SENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 32, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96258 Nr: 4647-29.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON MARQUES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 249, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 43491 Nr: 2966-97.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MESQUITA DOS ANJOS, VULGO 

"MACARRÃO/DANIELZÃO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 571, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124421 Nr: 4040-11.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON MOTA DA SILVA, DIEFERSON 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134500 Nr: 5460-17.2017.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUINA - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LINCOLN MARCOS 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 5460-17.2017.811.0025, 

Protocolo 134500, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132886 Nr: 4387-10.2017.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IONILDA MARQUES DE FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUINA - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LINCOLN MARCOS 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 4387-10.2017.811.0025, 

Protocolo 132886, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-09.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSYANE SANTANDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico que, a audiência de conciliação fora cancelada, tendo em vista 

que o endereço fornecido pela parte Requerente para citação da parte 

Requerida é insuficiente para citação, uma vez que não consta o número 

do CEP da Cidade a qual a Requerida reside, deste modo, tem o presente a 

finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado, 

para que apresente endereço atualizado nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill
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 Cod. Proc.: 106849 Nr: 1001-40.2015.811.0025

 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): SIMONI APARECIDA LIMA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC ERICSON LEANDRO 

PACHECO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 23.742

 Em cumprimento a decisão de fls.52, tem o presente a finalidade de intimar 

Vossa Senhoria na qualidade de advogado (a) dativo (a) nomeado (a) 

para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar a resposta escrita ao recurso 

de Apelação interposto pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 100004 Nr: 1335-11.2014.811.0025

 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): SIVETE MARTINS JALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC ERICSON LEANDRO 

PACHECO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 23.742

 Em cumprimento a decisão de fls.52, tem o presente a finalidade de intimar 

Vossa Senhoria na qualidade de advogado (a) dativo (a) nomeado (a) 

para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar a resposta escrita ao recurso 

de Apelação interposto pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121932 Nr: 2583-41.2016.811.0025

 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): JONIELSON RAFAEL SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC ERICSON LEANDRO 

PACHECO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 23.742

 Em cumprimento a decisão de fls.52, tem o presente a finalidade de intimar 

Vossa Senhoria na qualidade de advogado (a) dativo (a) nomeado (a) 

para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar a resposta escrita ao recurso 

de Apelação interposto pelo Ministério Público.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 066/2018-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL 

D’OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que a Servidora Marisa Minowa, Gestora Judiciária do 

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania, estará participando 

do WORKSHOP “JUSTIÇA MULTIPORTAS” e Reunião da Comissão do 

Comitê Gestor do NUPEMEC no TJMT no período de 13 a 17/8/2018;

 R E S O L V E :

 DESIGNAR a servidora ELIETE LOPES DE LIMA MACHADO, Técnica 

Judiciária, matrícula 2061, para exercer a função de GESTORA 

JUDICIÁRIA do Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania desta 

Comarca, no período de 13 a 17/8/2018, durante o afastamento da titular.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’Oeste, 9 de agosto de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº. 067/2018-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL 

D’ OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que a Servidora Cleusa Roberto do Carmo, Gestora 

Judiciária da Secretaria da 1ª Vara, estará usufruindo compensatória no 

dia 15/8/2018;

 R E S O L VE :

 DESIGNAR a servidora ODETE PEREIRA DA CUNHA, Técnica Judiciária, 

matrícula 1391, para exercer a função de GESTORA JUDICIÁRIA 

SUBSTITUTA da Secretaria da 1ª Vara desta Comarca, no dia 15/8/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 9 de agosto de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001034-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA OAB - SP0297478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001034-50.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: ADELAIDE TOSSUE SILVA Vistos. RECEBO a inicial, uma 

vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do 

Código de Processo Civil. Considerando a natureza do pleito, POSTERGO a 

análise do pedido liminar e DESIGNO audiência de justificação para o dia 

10 de agosto de 2018 às 13h40min, devendo a parte autora trazer 

testemunhas independentemente de intimação. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário. Mirassol 

D’Oeste/MT, 8 de agosto de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247813 Nr: 2043-98.2017.811.0011

 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: Rosilene Ferreira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Vistos.

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 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de setembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246232 Nr: 1231-56.2017.811.0011

 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: L. B. D. Comércio de Peças, Acessórios e Implementos 

para Veículos Ltda - ME, Leandro Bergamasco Dutra, Wanderlane 

Cavalcante do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 Vistos.

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 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de setembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247813 Nr: 2043-98.2017.811.0011

 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: Rosilene Ferreira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, pelo que 

DETERMINO que a parte requerida RESTABELEÇA o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte requerente, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de MULTA DIÁRIA que 

FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais).CITE-SE na forma requerida para, 

querendo, responder aos termos da presente ação, no prazo legal, sob 

pena de serem reputados verdadeiros os fatos narrados na 

inicial.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 11 de maio de 

2017.Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246232 Nr: 1231-56.2017.811.0011

 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: L. B. D. Comércio de Peças, Acessórios e Implementos 

para Veículos Ltda - ME, Leandro Bergamasco Dutra, Wanderlane 

Cavalcante do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 Autos n. 1231-56.2017.811.0011 (Código: 246232)

Vistos.

Cuida-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PERDAS E DANOS” 

proposta por L. B. D. COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E 

IMPLEMENTOS PARA VEÍCULOS LTDA (MARISTA ACESSÓRIOS), 

devidamente representada por seus sócios proprietários LEANDRO 

BERGAMASCO DUTRA e WANDERLANE CAVALCANTE DO CARMO 

contra o BANCO DO BRASIL S/A, alegando que o imóvel locado era objeto 

de hipoteca em 1º grau pelo Banco supra, tendo o proprietário do imóvel 

negociado com o referido Banco a liberação do vínculo hipotecário e a 

transferência do imóvel para a empresa autora, a qual ficara sob o 

encargo de depositar o valor correspondente ao cancelamento do registro 

hipotecário.

 Assim, após o pagamento consoante extratos adjuntos na inicial, o 

requerido se recusou em proceder com o cancelamento do registro, 

mesmo sendo notificado extrajudicialmente.

 Deste modo, pugna pelo cancelamento do registro hipotecário e que seja 

determinado a devolução integral do valor depositado.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 20/63

Os autos vieram conclusos.

De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão de discutir a exigibilidade de uma obrigação sob litígio contínuo, 

tornando-se, por ora, inviável uma possível conciliação, passando a 

analisar os requisitos para recebimento da exordial.

Ademais, RECEBO a inicial, pois preenchidos os requisitos legais (arts. 

319 e 320 do NCPC) e DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, 

visto que patente a hipossuficiência da parte autora, eis que a relação 

jurídica em questão é de consumo, estando sob a égide das disposições 

contidas no Código de Defesa do Consumidor, na forma do artigo 6º do 

CDC.

CITE-SE a parte demandada para responder à ação no prazo legal.

Em sendo apresentada contestação, e suscitadas preliminares, À 

REPLICA (art. 351 do NCPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253291 Nr: 4887-21.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Gaeta da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Intimação do procurador da parte requerida de que os autos encontra-se 

com vista para no prazo legal, manifestar acerca do "Laudo Pericial das 

folhas 148 a 157.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250737 Nr: 3392-39.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Júnior de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Intimação do procurador da parte requerida de que os autos encontra-se 

com vista para no prazo legal manifestar acerca do "Laudo Médico 

Pericial" das folhas 105 as 107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247813 Nr: 2043-98.2017.811.0011

 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: Rosilene Ferreira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Vistos.

Não obstante os autos me tenham vindo conclusos para saneamento do 

feito ou julgamento antecipado, verifico que não há informação quanto à 

intimação ou transcurso do prazo para a demandada especificar as 

provas que pretende produzir, o que ora DETERMINO.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’ Oeste – MT, 08 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257973 Nr: 920-31.2018.811.0011

 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: Milena Karla Nonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 (...)Pois bem. Pugna a parte autora, pela inversão do ônus da prova em 

seu favor, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor.O instituto da inversão do ônus probandi por determinação 

judicial – ope iudicis – exige que, num contexto de relação consumerista, 

vislumbre-se a hipossuficiência que pode ser econômica, de informação 

(ou técnica) e a jurídica.In casu, verifico que a parte autora está em 

situação de hipossuficiência, de maneira que deve ser atribuído à ré, o 

ônus de provar que tal serviço fora prestado nos moldes do contratado 

pelas partes litigantes, o que lhe será muito mais fácil do que exigir do 

autor a prova do contrário. Desta forma, DEFIRO o pedido de inversão do 

ônus da prova, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor.Assim, ante ao acima decidido, 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.Após, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’ Oeste/MT, 08 de 

agosto de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246232 Nr: 1231-56.2017.811.0011

 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: L. B. D. Comércio de Peças, Acessórios e Implementos 

para Veículos Ltda - ME, Leandro Bergamasco Dutra, Wanderlane 

Cavalcante do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 (...)Assim, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução, nos termos do art. 357, do CPC.Nesse desiderato, 

vislumbro que a parte requerente pugnou pela produção de prova 

testemunhal, enquanto que a demandada pelo julgamento antecipado da 

lide.No que tange ao pleito de prova testemunhal, hei por bem em 

indeferi-lo, conquanto tal tipo de prova em nada facilitará o deslindo do 

feito, sendo medida totalmente despicienda, o que traria tão somente 

atraso no julgamento da demanda.Porém, tendo em vista que o juiz é o 

destinatário final das provas, entendo necessária a instrução do feito e 

produção de prova documental.A par disso, consoante o disposto no 

artigo 357, II, do Código de Processo Civil, FIXO os seguintes pontos que 

dependem de prova: 1) Quais os termos do contrato firmado entre as 

partes sob número 1050450? 2) Quais os termos do contrato firmado 

entre as partes sob número 1050455?; 3) Qual desses contratos possui 

como garantia hipotecária o imóvel registrado sob matrícula nº 11.608, 

localizado no Lote nº 01 e parte do Lote 2, Quadra 22, com área de 

844,82m², Loteamento Mirassol II?.Dessa feita, DETERMINO que a 

demandada colacione aos autos provas documentais hábeis a esclarecer 

os pontos controvertidos fixados acima, no prazo legal, tendo em vista a 

inversão do ônus da prova deferida em sede de recebimento da 

exordial.Com o transcurso do prazo, INTIMEM-SE as partes para 

apresentação de alegações finais, no prazo legal.Por fim, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 08 de 

agosto de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257973 Nr: 920-31.2018.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milena Karla Nonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 (...)Contudo, subsistiam as desobediência. Assim, aprovou-se o novo 

Código de Processo Civil de 2015, preocupado com a célebre e eficiente 

prestação jurisdicional, o qual trouxe este poder de cautela agora como 

uma incumbência, um poder-dever do juiz, elencado no art. 139, IV. Nesta 

nova sistemática, não só pode, mas deve o magistrado tomar todas as 

providências necessárias a salvaguardar o direito ameaçado.No caso em 

comento, considerando a resistência do banco requerido em efetuar a 

devolução dos valores provenientes do salário da autora, o qual possui 

imunidade à penhora, nos termos do art. 833, IV, do CPC, defiro o pedido 

de fls. 65/67, para o fim de bloquear, via Bacenjud, o montante 

correspondente aos salários tolhidos da autora - R$ 4.127,01 (quatro mil 

cento e vinte e sete reais e um centavo) referente ao provento do mês de 

fevereiro (cód. 003338) e R$ 3.722,63 (três mil setecentos e vinte e dois 

reais e sessenta e três centavos) referente a março (cód. 003364), 

totalizando R$ 7.849,64 (sete mil oitocentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e quatro centavos). Saliento que em razão da urgência na 

efetivação da tutela jurisdicional, a fim de evitar maiores prejuízos à 

autora, eventual correção monetária e juros incidentes sobre referido 

montante serão calculados posteriormente, em momento oportuno, assim 

como os valores da multa pelo descumprimento. Ademais, considerando a 

juntada da contestação às fls. 73/80, intime-se a requerente, via seus 

patronos, para, em querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo nesta oportunidade, especificar as provas que 

ainda pretende produzir e justificar a pertinência, sob pena de 

indeferimento.Após, voltem-me os autos conclusos para saneador ou 

julgamento antecipado.Intime-se.Cumpra-se.Mirassol D’ Oeste – MT, 15 de 

maio de 2018. Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257973 Nr: 920-31.2018.811.0011

 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: Milena Karla Nonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 (...) À vista dos fundamentos vertidos na preambular, os quais tenho 

como relevantes e verossímeis, e demonstrados prefacialmente os riscos 

a que se exporá a reclamante com o retardamento da prestação 

jurisdicional invocada, DEFIRO a medida requerida a título de antecipação 

de tutela para efeito de determinar a imediata restituição do valor 

correspondente ao salário da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa diária, sem prejuízo de eventual crime de 

desobediência.Outrossim, perceba que, malgrado a autor pleiteie a 

restituição dos demais valores bloqueados, verifico que tal medida não 

atende aos requisitos da concessão da tutela pretendida, uma vez que 

não são amparados pela impenhorabilidade, bem como em razão do risco 

de irreversibilidade do provimento vedada pelo § 3º do art. 300 do 

NCPC.Ressalto que somente com o julgamento do mérito é que será 

possível afirmar o dever de restituir referido montante, visto que há que se 

analisar os termos contratuais e a natureza dos valores bloqueados.Deixo 

para analisar o pleito de inversão do ônus da prova (item ‘b’) na decisão 

saneadora.Cite-se a parte ré para que compareça a sessão de 

conci l iação/mediação designada para o  d ia  ______de 

________________de 2017, às_____________, devidamente 

acompanhado por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência.Intime-se o autor na pessoa do seu advogado, nos 

termos do §3º, do art. 334 do NCPC.(...) Por fim, defiro os benefícios da 
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assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do 

CPC.Intime-se.Cumpra-se.Mirassol D’ Oeste – MT, 14 de março de 

2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 15046 Nr: 3-28.1989.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terraplanagem Dovidio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 (...)Por todo o exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito exequendo, 

JULGANDO EXTINTO o feito nos termos do art. 924, V, c/c art. 925 e art. 

921, §§1º, 4º e 5º do CPC.CUSTAS pelo exequente.Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 6 de agosto de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 226255 Nr: 4851-81.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugenio Carlos Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF - Brasil Foods S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO 

SOUZA LIMA - OAB:146.474, Sergio Donizeti Nunes - OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Scarpi - OAB:246580, 

OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - OAB:146474

 Vistos.

 Em que pese o peido d fls. 477/478-v, tem-se que se trata de pedido de 

reconsideração da decisão de fls. 474/476.

 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 só há uma via a ser eleita, o 

recurso (afasta, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação 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.

 Outrossim, CUMPRA-SE os demais termos da decisão de fls. 474/476 que 

ainda pendem.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 6 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249657 Nr: 2887-48.2017.811.0011

 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: Jaime Vinicius Fazio Rossi, Jaqueline Fazio Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Kleber Rodrigues - 

OAB:15876, Izaias dos Santos Silva Júnior - OAB:11849/B, Silvio 

José Columbano Monez - OAB:8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A

 Vistos.

Em que pese o teor da certidão de fl. 51, compulsando detidamente os 

autos verifico que a decisão de fls. 33/33-v deixou de constar a 

determinação de citação da parte embargada, uma vez que esta apenas 

foi intimada à fl. 42 para manifestar acerca dos embargos aclaratórios e 

não sobre o mérito da demanda, o que pode gerar futura arguição de 

cerceamento de defesa.

Desta feita, chamo o feito à ordem e DETERMINO a citação da parte 

embargada para, querendo, apresentar contestação aos presentes 

embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 678 do CPC), sob 

pena ser-lhe decretada revelia, nos termos do art. 344 e 345 do CPC.

Sobrevindo a contestação, INTIMEM-SE os embargantes para querendo 

apresentarem impugnação, no prazo legal.

Ademais, considerando que a decisão de fls. 45/46 condicionou a 

suspensão à apresentação de caução nos autos, INTIMEM-SE os 

embargantes, via seus procuradores, para que ofertem caução, nos 

moldes estipulados em referida decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de prosseguimento da execução e atos expropriatórios.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 169567 Nr: 3660-69.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Albert Magri & Cia Ltda, Albert Magri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 Vistos.

Os autos vieram conclusos para análise do pleito de fls. 244/245 e 

259/261, os quais discutem os supostos valores devidos pelos autores 

para dar quitação a contrato de financiamento.

Compulsando detidamente os autos, verifico que os presentes autos 

encontram-se atualmente na fase de cumprimento de sentença, tendo 

estendido seu trâmite, apesar de já haver sido saldado os valores da 

condenação às fls. 141 e 189, em razão do pleito de fls. 199/200 que 

solicitou autorização para consignação de valores remanescentes do 

financiamento.

Pois bem. Em que pesem os argumentos tecidos por ambas as partes, 

vislumbro que a discussão travada não mais diz respeito ao objeto dos 

presentes autos, tampouco atinem à sentença proferida.

 Observando-se a sentença prolatada às fls. 115/120 tem-se que a 

mesma abordou apenas a legalidade da taxa de juros praticada no 

contrato, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais denominadas 

“Tarifa de Cadastro”, “Tributos não discriminados no contrato”, “tarifa de 

pacote de serviços”, “tarifa de adiantamento de depositante”, “tarifa de 

renovação de cadastro”, “BB giro rápido”, “renovação de cadastro” e 

“tarifa de renovação de giro rápido”, com o consequente ressarcimento do 

montante correspondente às referidas taxas indevidamente cobradas.

 Assim, considerando que a sentença nada abordou acerca do montante 

remanescente a ser pago pelo autor para que se efetivasse o 

cancelamento do contrato de financiamento, não é permitido nesta fase 

processual discutir-se tais valores, restando ao autor/exequente o manejo 

de ação própria para tal finalidade, sob pena de configurar decisão ultra 

petita.

Portanto, inexistindo qualquer outra questão atinente ao cumprimento de 

sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 6 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 112949 Nr: 3119-07.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M&CL, DAM, RCM, VLCM, CCM, ACMdS, 
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PIeCL-E, DVPL, RMTEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto do Prado - 

OAB:49710/O, DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - OAB:8353, 

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012, Luciano Aparecido 

Cuba - OAB:11150/O, Robson Avila Scarinci - OAB:6.939

 Vistos.

Os autos vieram conclusos para análise do pleito de fls. 583/590. Contudo, 

entendo necessário postergar a análise dos pedidos ora formulados, por 

não configurar qualquer hipótese de tutela de urgência, bem como por 

vislumbrar que até o presente momento ainda não foi cumprida 

determinações constantes da decisão de fls. 569/571, especialmente a 

citação das empresas Potencial Indústria e Comércio Ltda e D.V 

Participações e R.C. Marques Transportes Eireli EPP, medida esta que é 

imprescindível para análise do supracitado pleito da União.

Em que pese a tentativa de intimação da empresa R.C. Marques 

Transportes Eireli EPP, às fls. 577/578, verifico que a finalidade fora 

apenas para manifestar acerca da alegada fraude à execução, portanto, 

DETERMINO à secretaria de vara que efetive o cumprimento das citações.

Ressalto que, considerando que restou infrutífera a tentativa de 

localização da empresa R. C. Marques Transportes Eireli EPP no endereço 

constante no mandado de fls. 577, deverá ser expedida citação no 

endereço informado pela exequente às fls. 591.

DETERMINO, outrossim, a tramitação do feito em segredo de justiça, ante a 

juntada de documentos sigilosos ao bojo dos presentes autos.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 8 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 223410 Nr: 4210-93.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberio Gonzaga Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Costa Beber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Matheus Silva Bilhar - 

OAB:13.412-A

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 149/150-v, uma vez que o embargado, mesmo 

apresentando sua irresignação, ainda não efetuou a juntada do recurso 

de apelação e o comprovante de recolhimento do preparo nestes autos, o 

que impede este juízo de analisar seu conteúdo, devendo ser aplicado 

neste caso o velho brocardo latino Dormientibus non succurrit jus (o direito 

não socorre aos que dormem).

Além do que, saliento que tal fato configura erro grosseiro, não permitindo 

a aplicação do princípio da fungibilidade.

 Outrossim, remetam-se os autos à central de arrecadação para que 

sejam tomadas as providências cabíveis para recebimento das custas 

processuais do embargante Robério.

 Após, ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 6 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248286 Nr: 2239-68.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karoline Pereira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Cesar Martins Cunha 

- OAB:12079

 INTIME-SE pessoalmente a parte requerida para comparecer ao ato 

processual designado a fim de prestar o depoimento pessoal, com as 

advertências legais.DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 06/09/18, às 13h30min, sendo que o rol de testemunhas deverá 

aportar aos autos no prazo do art. 407 do CPC, sob pena de 

preclusão.EXPEÇA-SE carta precatória para a oitiva das testemunhas 

eventualmente residentes em jurisdição diversa, com prazo de 60 

(sessenta) dias para cumprimento.INTIMEM-SE as partes e respectivos 

causídicos, o Ministério Público e as testemunhas tempestivamente 

arroladas.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 07 de agosto de 

2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima-Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000591-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSWANDA DA SILVA (AUTOR)

NELSON BARBOSA SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADERMO MUSSI OAB - SP74279 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO CORREIA CARNEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA COSTA LEITE DALPIAN OAB - MT0009066A-O (ADVOGADO)

 

Intimar o advogado da parte requerida para a apresentação de 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000999-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONE DE PAULA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON GOMES DE CARVALHO OAB - MT0019970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000999-90.2018.8.11.0011. 

AUTOR: CLEONE DE PAULA FERREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pelo 

requerente, observo uma irregularidade na peça inicial que impõe sua 

emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. 

Analisando os autos, verifico que o douto causídico deixou de juntar aos 

autos a declaração de hipossuficiência, razão pela qual indefiro, por ora, o 

pedido de Justiça Gratuita. Assim, intime-se a parte autora para que 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, vinculando a guia de 

recolhimento aos autos, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

do art. 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 24 de julho de 2018 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001033-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001033-65.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Cuida-se de Ação Executiva de Título Judicial 

ajuizada por Tayse Fernanda Botelho Barros em face do Estado de Mato 
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Grosso, cujo valor da causa atribuído ao processo pela parte autora foi de 

R$834,72 (oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos). 

Como é cediço, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio 

da Resolução n. 004/2014/TP, atribuiu aos Juizados Especiais Cíveis e da 

Fazenda Pública a competência para processar e julgar causas cujo valor 

seja no máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, observada as 

restrições previstas no § 1º do art. 2º, da Lei n. 12.153/2009 (art. 1º). 

Nessa toada, as exceções legais retro mencionadas estão elencadas no 

art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, quais sejam: I - as ações de mandado de 

segurança, de desapropriação, divisão e demarcação, populares, por 

improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre 

direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens 

imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e 

fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como 

objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos 

civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. De ver-se, portanto, 

que a lide em questão não se enquadra nas exceções legais previstas 

pela referida lei federal. Para além disso, as partes são legítimas para 

litigar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, 

porquanto encontram-se discriminadas no art. 5º da Lei 12.153/09, verbis: 

Art. 5o. Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – 

como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de 

pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de 

dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os 

Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas 

públicas a eles vinculadas, o que, de fato, afasta a competência deste 

Juízo para processar e julgar o feito. Ressalte-se que o posicionamento 

em questão passou a ser adotado somente agora, pois com a implantação 

do Processo Judicial Eletrônico - PJE nesta Comarca como único sistema 

de processamento de informações e prática de atos processuais, em 

substituição do Sistema PROJUDI, obviamente com a observância da 

ressalva prevista pelo art. 2º, da Portaria 396/2018-PRES, a tramitação do 

processo naquele Juízo terá a mesma celeridade deste. À vista disso, 

DECLINO a competência para processar e julgar o presente feito para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, devendo o presente 

feito ser redistribuído para lá, IMEDIATAMENTE. Intimem-se. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000768-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CANDIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000768-63.2018.8.11.0011. 

AUTOR: RITA CANDIDA DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL De proêmio, em que pese a nova sistemática trazida pelo 

Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte 

requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c 

art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma 

do disposto no artigo 231 do NC Ademais, demostrada a hipossuficiência 

da parte autora, assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a 

gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 31 de julho de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001012-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERMINA MARIA DA SILVA MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001012-89.2018.8.11.0011. 

AUTOR: GUILHERMINA MARIA DA SILVA MAIA RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL De proêmio, em que pese a nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito 

nos termos do art. 334 do CPC, em razão da manifestação da Procuradoria 

Federal do Estado de Mato Grosso no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao 

prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo 

diploma processual civil. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. 

Ademais, demostrada a hipossuficiência da parte autora, assim como a 

sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol 

D’ Oeste – MT, 26 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000884-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE TESTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 1000884-69.2018.8.11.0011. 

AUTOR: EUNICE TESTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

De proêmio, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, evitando-se 

onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do 

processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida, mediante 

remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos 

do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do disposto no 

artigo 231 do NCPC. Ademais, demostrada a hipossuficiência da parte 

autora, assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a 

gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Mirassol D’ Oeste – MT, 08 de agosto de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001037-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON FRASE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação 

da parte requerida, devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como juntar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 
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recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000547-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GONCALVES GOMES OAB - SP266894 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JA GAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000547-80.2018.8.11.0011. 

AUTOR: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA RÉU: JA GAS 

COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA - ME Cuida-se de 

ação de reintegração de posse ajuizada por Nacional Gás Butano 

Distribuidora Ltda., em face de Já Gás Comércio de Gás Liquefeito de 

Petróleo Ltda., ambos devidamente qualificado nos autos. Consta na inicial 

que o requerente celebrou com o requerido um contrato de depósito, a 

título gratuito, tendo por objeto o depósito de 2.918 (dois mil novecentos e 

dezoito) botijões P.13, 4 (quatro) botijões P.20 e 2 (dois) botijões P.45, cuja 

rescisão poderia ser feita, a qualquer tempo, pelo depositante por meio de 

carta postada com aviso de recebimento (AR), endereçada ao depositário, 

o qual teria o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento 

do AR para proceder com a devolução dos vasilhames. Alegou que 

encaminhou a referida correspondência para o requerido, devidamente 

recebida em 05/10/2017, no entanto, até o presente momento, este não 

procedeu com a devolução dos botijões. No afã de comprovar suas 

alegações, instruiu a inicial com os documentos anexados entre os IDs 

13234107 e 13506461. No ID 13301380, determinou-se a emenda da 

exordial com escopo no art. 13-A, da Resolução n.º 022/2011-TP, o que 

foi feito pelo requerente nos ID’s 13875375 e ss. Vieram conclusos. É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. A ação de manutenção e de 

reintegração de posse é regulada pelos arts. 560 a 561 do Código de 

Processo Civil. Em sua inicial, o autor deve cumprir os seguintes 

requisitos, enumerados pelo já mencionado art. 561 do referido diploma 

processual, abaixo transcritos: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I – a 

sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da 

turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. Estes 

requisitos são imprescindíveis para legitimar o processo. A ação de 

reintegração de posse é típica demanda de natureza possessória, 

exigindo, para seu ajuizamento, prova da posse, do esbulho/turbação e da 

data em que este ocorreu. Assim, sem posse anterior devidamente 

comprovada, não se admite a reintegratória. É a posse o primeiro e 

principal requisito de toda ação possessória, donde a missão do juiz ao 

decidir questão assim consiste em dar seu pronunciamento judicial sobre 

quem seja o verdadeiro possuidor entre os litigantes, pois extravasaria a 

controvérsia de seu âmbito se fosse indagar o jus possidendi. Além disso, 

na querela possessória, vislumbra-se a proteção legal a uma situação 

simplesmente de fato, sem a indagação de sua origem jurídica, com 

objetivo de se proteger a chamada ordem da paz a que se filia a ideia de 

posse. Ainda tratando-se sobre os requisitos constantes do art. 561 do 

CPC, o esbulho e a data do esbulho são requisitos indispensáveis para o 

exercício da possessória. O fato posse e a data do esbulho são requisitos 

essenciais aos interditos possessórios, constituindo pressupostos 

fundamentais e comuns a todas as formas de tutela possessória a prova 

da posse e a data do esbulho. Na hipótese dos autos, em sede de 

cognição sumária, observa-se que a requerente celebrou contrato de 

depósito com o requerido, muito semelhante ao comodato, recebendo o 

depositário os recipientes em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, para o fim específico e exclusivo de acondicionamento de 

gás liquefeito de petróleo (GLP), no qual ficou estipulado que: II – DO 

PRAZO 2.1 O presente contrato é celebrado por tempo indeterminado, 

iniciando-se na data de sua assinatura, podendo ser rescindido a qualquer 

tempo, pela DEPOSITANTE, através de carta protocolada, ou postada com 

Aviso de Recebimento (“AR”), endereçada ao (Á) DEPOSITÁRIO(A). 2.2 

Ocorrendo a rescisão do presente contrato, o(a) DEPOSITÁRIO(A) se 

obriga a restituir no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os recipientes 

transportáveis de aço para GLP e/ou os equipamentos de propriedade da 

DEPOSITANTE, contados da data do recebimento da notificação 

extrajudicial por esta enviada. Observa-se ainda que o requerente 

encaminhou para o endereço constante do contrato de depósito, por meio 

de carta postada com aviso de recebimento (AR), uma notificação para 

que o requerido procedesse com a devolução dos vasilhames em 48 

(quarenta e oito) horas, a contar do recebimento do AR, a qual foi 

devidamente recebida pela pessoa de Ana Paula Farias, em 05/10/2017. 

Nada obstante, o requerido permaneceu inerte, configurando, pois, o 

esbulho. Logo, efetuada a notificação e mantida a inadimplência com o 

descumprimento da obrigação, a posse exercida pelo requerido passou a 

ser precária, configurando-se o esbulho possessório a partir da 

notificação e, consequentemente, autorizando a concessão de medida 

liminar na ação possessória. Outrossim, a data do esbulho restou 

demonstrada no processo, por meio da própria data do recebimento do 

AR. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NOTIFICAÇÃO PESSOAL - LIMINAR - 

CONCESSÃO - POSSIBILIDADE. - Deve ser concedida a liminar em sede de 

ação de reintegração de posse se preenchidos os requisitos elencados 

na lei, quais sejam a comprovação da existência de mora e a notificação 

destinada à residência do devedor, ainda que por ele não assinada de 

próprio punho, conforme orientação recente do STJ (Agravo de 

Instrumento nº 468.366-1, Rel. Juiz Dídimo Inocêncio de Paula Julg. 

21/10/04). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DEPÓSITO DE 

BOTIJÕES DE GÁS - RESTITUIÇÃO PRETENDIDA PELO DEPOSITANTE - 

RECUSA DO DEPOSITÁRIO - ESBULHO CARACTERIZADO ANTE A POSSE 

INJUSTA. Evidenciado que o réu recebera os botijões de gás em depósito 

e, mesmo notificado regularmente, recusa-se a devolvê-los, revela-se o 

esbulho decorrente da posse injusta e hábil, portanto, a sustentar a 

pretensão reintegratória; Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 

1.0647.07.075087-0/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/01/2009, publicação da súmula em 

02/02/2009) Portanto, a requerente logrou êxito em demonstrar, ao menos 

por ora, a sua posse, a posse precária do requerido, o esbulho, além da 

data do ato atentatório, desse modo atendendo satisfatoriamente as 

exigências do artigo 561 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, 

DEFIRO LIMINARMENTE a reintegração da posse dos 2.918 (dois mil 

novecentos e dezoito) botijões P.13, 4 (quatro) botijões P.20 e 2 (dois) 

botijões P.45, descritos no contrato de depósito que instrui a inicial em 

favor do requerente. Expeça-se o competente mandado de reintegração 

de posse. Cite-se o requerido, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, para que responda à presente ação, no prazo 

de quinze (15) dias, se quiser (CPC, art. 564). Consigne-se no mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344). Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de agosto de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000547-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GONCALVES GOMES OAB - SP266894 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JA GAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA - ME (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do Mandado de 

Reintegração de Posse, devendo emitir as guias no site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar 

promover a juntada do comprovante de depósito para posterior 

cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia 

se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

Manifestação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000424-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE PEREIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (RÉU)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000424-82.2018.8.11.0011. 

AUTOR: ALCIONE PEREIRA MARTINS RÉU: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO, RN COMERCIO VAREJISTA S.A Aportou ao processo 

petições da parte autora (ID’s 13800250 e 14297734) informando que os 

requeridos efetuaram o bloqueio do seu cartão de crédito, a despeito de 

ter sido deferida a antecipação dos efeitos da tutela no ID 12913487 

determinando que se abstivessem de praticar tal conduta. Diante do 

exposto, determino aos requeridos que efetuem o desbloqueio do cartão 

de crédito n.º 4220.3243.3931.3131, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de multa no importe de R$ 100,00 (cem reais) por cada dia de 

descumprimento. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Mirassol 

D’Oeste/MT, 07 de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000424-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE PEREIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (RÉU)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000424-82.2018.8.11.0011. 

AUTOR: ALCIONE PEREIRA MARTINS RÉU: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO, RN COMERCIO VAREJISTA S.A Aportou ao processo 

petições da parte autora (ID’s 13800250 e 14297734) informando que os 

requeridos efetuaram o bloqueio do seu cartão de crédito, a despeito de 

ter sido deferida a antecipação dos efeitos da tutela no ID 12913487 

determinando que se abstivessem de praticar tal conduta. Diante do 

exposto, determino aos requeridos que efetuem o desbloqueio do cartão 

de crédito n.º 4220.3243.3931.3131, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de multa no importe de R$ 100,00 (cem reais) por cada dia de 

descumprimento. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Mirassol 

D’Oeste/MT, 07 de agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000645-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO THEODORO DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE Certifico que a parte 

requerida foi devidamente citada dos termos da presente ação através do 

Mandado de ID 14154199, tendo protocolado a contestação de ID nº 

14602330/14602569, em 07/08/2018, no prazo legal, tendo em vista que a 

audiência de conciliação se realizou em 20/07/2018. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 09 de agosto de 2018 CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, 

QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 TELEFONE: 

(65) 32411620

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001065-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY NERES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca Vitória/ES 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.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244448 Nr: 268-48.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Laranjeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Subprocurador - Geral Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 268-48.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Valdecir Laranjeira

CITANDO(A, S): Executados(as): Valdecir Laranjeira, Cpf: 36197840197, 

Rg: 356.643 SSP MT Filiação: Manoel Laranjeira e de Maria Bezerra 

Laranjeira, data de nascimento: 25/06/1960, brasileiro(a), natural de 

Valentim gentil-SP, separado(a) judicialmente, ajudante geral, Endereço: 

Rua Nossa Senhora Aparecida, S/nº, Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/01/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 23.408,37

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 7 de agosto de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242198 Nr: 3987-72.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Alves Neto -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS
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AUTOS N.º 3987-72.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): R. Alves Neto -ME

CITANDO(A, S): Executados(as): R. Alves Neto -Me, CNPJ: 

06302115000117, brasileiro(a), Endereço: Rua Miguel Botelho de Carvalho 

3301, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/10/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 18.634,62

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 7 de agosto de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249649 Nr: 2879-71.2017.811.0011

 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: Kananda Rilda Cardoso Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Demertine de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariáh Carvalho Queiroz 

Lima Oliveira - OAB:26688

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 64, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Inexistindo qualquer nulidade ou irregularidade 

aparente, bem como as partes são legitimas e estão bem representadas 

em juízo, declaro o feito por saneado.

Em razão da necessidade de dilação probatória, DEFIRO a produção de 

prova documental e oral, consubstanciada pelo depoimento de 

testemunhas e depoimento pessoal das partes, designando, para tanto, 

audiência de instrução e julgamento para a data mais próxima possível, 

qual seja, dia 11/09/2018, às 13h30, oportunidade em que, antes de aberta 

a instrução, as partes poderão chegar a um acordo.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, nos termos do art. 139, VIII do Código de Processo 

Civil. A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 

15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, bem ainda 

deverão os causídicos providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, 

excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239772 Nr: 2739-71.2016.811.0011

 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: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS, ALSS, KSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 53, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Acolho o pedido de fls. 51/52, defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça ao executado, nos termos do art. 98, §

§1º e 3º do NCPC. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251798 Nr: 3985-68.2017.811.0011

 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: L. Pinhal & Cia Ltda, Luiz Pinhal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julle Emerson Nogueira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 130, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Tendo em vista informação prestada à fl. 129, 

redesigno a audiência outrora designada para o dia 03/10/2018, às 13h30. 

Intime-se a parte autora para que providencie o pagamento das diligências 

do Oficial de Justiça. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259092 Nr: 1460-79.2018.811.0011

 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: PKMR, Marlei Pereira Moraes, ACAR, Gessica 

Aparecida Adame

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17414-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 45, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Considerando-se a necessidade de 

adequação prévia dos serviços prestados pela Justiça Estadual para 

evitar prejuízos aos jurisdicionados em razão da alteração do horário do 

expediente das unidades administrativas e judiciárias da Justiça Estadual 

de Mato Grosso, em virtude da participação da seleção brasileira de 

futebol na copa do mundo 2018 (Portaria n.º 856/2018-PRES), redesigno a 

audiência outrora designada para a data de 13 de agosto de 2018, às 

13:00 horas."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258799 Nr: 1313-53.2018.811.0011

 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: Alaide Figueiredo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREIA DA SILVA - OAB:8184-A

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 55, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Considerando-se a necessidade de 

adequação prévia dos serviços prestados pela Justiça Estadual para 

evitar prejuízos aos jurisdicionados em razão da alteração do horário do 

expediente das unidades administrativas e judiciárias da Justiça Estadual 

de Mato Grosso, em virtude da participação da seleção brasileira de 

futebol na copa do mundo 2018 (Portaria n.º 856/2018-PRES), redesigno a 

audiência outrora designada para a data de 13 de agosto de 2018, às 

13:30 horas."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258433 Nr: 1126-45.2018.811.0011

 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: Luiz Jose da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Titica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 
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Lima - OAB:9495

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 32, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Considerando-se a necessidade de 

adequação prévia dos serviços prestados pela Justiça Estadual para 

evitar prejuízos aos jurisdicionados em razão da alteração do horário do 

expediente das unidades administrativas e judiciárias da Justiça Estadual 

de Mato Grosso, em virtude da participação da seleção brasileira de 

futebol na copa do mundo 2018 (Portaria n.º 856/2018-PRES), redesigno a 

audiência outrora designada para a data de 13 de agosto de 2018, às 

14:00 horas." Intimar ainda de que o autor será intimado na pessoa de seu 

advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 174196 Nr: 4718-10.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eni Aparecida Appolari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido Alvará Eletronico nº 

425483-P/2018, relativo aos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 170156 Nr: 3754-17.2012.811.0011

 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: Marilene Eugênia da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido Alvará Eletronico nº 

425476-7/2018, relativo aos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 181078 Nr: 1169-55.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalete das Graças Coelho Flamini, Antonio Carlos 

Flamini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 85, cujo 

dispositivo transcrevo:"ABERTA A AUDIÊNCIA. Logo após, a MM.ª Juíza 

proferiu o seguinte despacho: Tendo em vista que a intimação realizada no 

Sistema DJE constou equivocadamente a data de 30/10/2017, a presente 

solenidade restou prejudicada. Desta feita, redesigno a solenidade para o 

dia 20 de setembro de 2018, às 13h15min. A patrona da parte autora saiu 

intimada. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado este termo, que, lido 

e achado conforme, vai assinado pelos presentes."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234624 Nr: 4607-21.2015.811.0011

 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: JOSÉ CARLOS ZARZENON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/O

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido Alvará Eletronico nº 

423045-0/2018, relativo aos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 20898 Nr: 1052-45.2005.811.0011

 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: Gercina da Costa Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido Alvará Eletronico nº 

423061-2/2018, relativo aos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 166700 Nr: 3094-23.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Arcendina Fontes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Érica Cristina Ártico - OAB:17.432/B, Fabiano 

Giampietro Morales - OAB:11207-B, Liliane Assunção Beltramini - 

OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido Alvará Eletronico nº 

422954-6/2018, relativo aos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231169 Nr: 2473-21.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilda Flausina da Rocha Cardaço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelson Junior Bollotti - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 Intimar o advogado do requerido de que foi expedido Alvará Eletronico nº 

425379-5/2018, relativo aos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 24228 Nr: 1490-37.2006.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romão Francisco Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido Alvará Eletronico nº 

425508-9/2018, relativo aos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236713 Nr: 1092-41.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAACLM, EPL, IAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido Alvará Eletronico nº 

423007-8/2018, relativo aos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 215660 Nr: 2949-93.2014.811.0011
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro de Amorim Marangon, Leandro de Amorim 

Marangon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Assunção Kruger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Magalhães de Oliveira - 

OAB:9.564-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10791

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 197, cujo 

dispositivo transcrevo:"Manifeste-se a parte exequente a respeito da 

arrematação do imóvel de titularidade do executado, em 15 (quinze) dias."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251032 Nr: 3561-26.2017.811.0011

 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: Sirleia Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Intimar o advogado do requerido de que foi expedido Alvará Eletronico nº 

423039-6/2018, relativo aos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 147079 Nr: 4437-88.2011.811.0011

 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: Marlon Bruno Garcia do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS Seguros Ltda - Convênio DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Regina de Mattos Prado - 

OAB:8961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611/MS

 Intimar o advogado do autor de que foram expedidos Alvarás Eletronicos 

nº 423034-5/2018 e 423031-0/2018, relativo aos valores depositados nos 

autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000547-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JA GAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000547-80.2018.8.11.0011. 

AUTOR: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA RÉU: JA GAS 

COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA - ME Cuida-se de 

ação de reintegração de posse ajuizada por Nacional Gás Butano 

Distribuidora Ltda., em face de Já Gás Comércio de Gás Liquefeito de 

Petróleo Ltda., ambos devidamente qualificado nos autos. Consta na inicial 

que o requerente celebrou com o requerido um contrato de depósito, a 

título gratuito, tendo por objeto o depósito de 2.918 (dois mil novecentos e 

dezoito) botijões P.13, 4 (quatro) botijões P.20 e 2 (dois) botijões P.45, cuja 

rescisão poderia ser feita, a qualquer tempo, pelo depositante por meio de 

carta postada com aviso de recebimento (AR), endereçada ao depositário, 

o qual teria o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento 

do AR para proceder com a devolução dos vasilhames. Alegou que 

encaminhou a referida correspondência para o requerido, devidamente 

recebida em 05/10/2017, no entanto, até o presente momento, este não 

procedeu com a devolução dos botijões. No afã de comprovar suas 

alegações, instruiu a inicial com os documentos anexados entre os IDs 

13234107 e 13506461. No ID 13301380, determinou-se a emenda da 

exordial com escopo no art. 13-A, da Resolução n.º 022/2011-TP, o que 

foi feito pelo requerente nos ID’s 13875375 e ss. Vieram conclusos. É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. A ação de manutenção e de 

reintegração de posse é regulada pelos arts. 560 a 561 do Código de 

Processo Civil. Em sua inicial, o autor deve cumprir os seguintes 

requisitos, enumerados pelo já mencionado art. 561 do referido diploma 

processual, abaixo transcritos: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I – a 

sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da 

turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. Estes 

requisitos são imprescindíveis para legitimar o processo. A ação de 

reintegração de posse é típica demanda de natureza possessória, 

exigindo, para seu ajuizamento, prova da posse, do esbulho/turbação e da 

data em que este ocorreu. Assim, sem posse anterior devidamente 

comprovada, não se admite a reintegratória. É a posse o primeiro e 

principal requisito de toda ação possessória, donde a missão do juiz ao 

decidir questão assim consiste em dar seu pronunciamento judicial sobre 

quem seja o verdadeiro possuidor entre os litigantes, pois extravasaria a 

controvérsia de seu âmbito se fosse indagar o jus possidendi. Além disso, 

na querela possessória, vislumbra-se a proteção legal a uma situação 

simplesmente de fato, sem a indagação de sua origem jurídica, com 

objetivo de se proteger a chamada ordem da paz a que se filia a ideia de 

posse. Ainda tratando-se sobre os requisitos constantes do art. 561 do 

CPC, o esbulho e a data do esbulho são requisitos indispensáveis para o 

exercício da possessória. O fato posse e a data do esbulho são requisitos 

essenciais aos interditos possessórios, constituindo pressupostos 

fundamentais e comuns a todas as formas de tutela possessória a prova 

da posse e a data do esbulho. Na hipótese dos autos, em sede de 

cognição sumária, observa-se que a requerente celebrou contrato de 

depósito com o requerido, muito semelhante ao comodato, recebendo o 

depositário os recipientes em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, para o fim específico e exclusivo de acondicionamento de 

gás liquefeito de petróleo (GLP), no qual ficou estipulado que: II – DO 

PRAZO 2.1 O presente contrato é celebrado por tempo indeterminado, 

iniciando-se na data de sua assinatura, podendo ser rescindido a qualquer 

tempo, pela DEPOSITANTE, através de carta protocolada, ou postada com 

Aviso de Recebimento (“AR”), endereçada ao (Á) DEPOSITÁRIO(A). 2.2 

Ocorrendo a rescisão do presente contrato, o(a) DEPOSITÁRIO(A) se 

obriga a restituir no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os recipientes 

transportáveis de aço para GLP e/ou os equipamentos de propriedade da 

DEPOSITANTE, contados da data do recebimento da notificação 

extrajudicial por esta enviada. Observa-se ainda que o requerente 

encaminhou para o endereço constante do contrato de depósito, por meio 

de carta postada com aviso de recebimento (AR), uma notificação para 

que o requerido procedesse com a devolução dos vasilhames em 48 

(quarenta e oito) horas, a contar do recebimento do AR, a qual foi 

devidamente recebida pela pessoa de Ana Paula Farias, em 05/10/2017. 

Nada obstante, o requerido permaneceu inerte, configurando, pois, o 

esbulho. Logo, efetuada a notificação e mantida a inadimplência com o 

descumprimento da obrigação, a posse exercida pelo requerido passou a 

ser precária, configurando-se o esbulho possessório a partir da 

notificação e, consequentemente, autorizando a concessão de medida 

liminar na ação possessória. Outrossim, a data do esbulho restou 

demonstrada no processo, por meio da própria data do recebimento do 

AR. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NOTIFICAÇÃO PESSOAL - LIMINAR - 

CONCESSÃO - POSSIBILIDADE. - Deve ser concedida a liminar em sede de 

ação de reintegração de posse se preenchidos os requisitos elencados 

na lei, quais sejam a comprovação da existência de mora e a notificação 

destinada à residência do devedor, ainda que por ele não assinada de 

próprio punho, conforme orientação recente do STJ (Agravo de 

Instrumento nº 468.366-1, Rel. Juiz Dídimo Inocêncio de Paula Julg. 

21/10/04). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DEPÓSITO DE 

BOTIJÕES DE GÁS - RESTITUIÇÃO PRETENDIDA PELO DEPOSITANTE - 

RECUSA DO DEPOSITÁRIO - ESBULHO CARACTERIZADO ANTE A POSSE 

INJUSTA. Evidenciado que o réu recebera os botijões de gás em depósito 

e, mesmo notificado regularmente, recusa-se a devolvê-los, revela-se o 

esbulho decorrente da posse injusta e hábil, portanto, a sustentar a 
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pretensão reintegratória; Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 

1.0647.07.075087-0/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/01/2009, publicação da súmula em 

02/02/2009) Portanto, a requerente logrou êxito em demonstrar, ao menos 

por ora, a sua posse, a posse precária do requerido, o esbulho, além da 

data do ato atentatório, desse modo atendendo satisfatoriamente as 

exigências do artigo 561 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, 

DEFIRO LIMINARMENTE a reintegração da posse dos 2.918 (dois mil 

novecentos e dezoito) botijões P.13, 4 (quatro) botijões P.20 e 2 (dois) 

botijões P.45, descritos no contrato de depósito que instrui a inicial em 

favor do requerente. Expeça-se o competente mandado de reintegração 

de posse. Cite-se o requerido, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, para que responda à presente ação, no prazo 

de quinze (15) dias, se quiser (CPC, art. 564). Consigne-se no mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344). Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de agosto de 2018. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Portaria

 

 PORTARIA

N.º 001/2018 – GAB

  

 A Excelentíssima Senhora Doutora HENRIQUETA FERNANDA

CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA– MMª. Juíza de Direito do Juizado 

Especial

desta Comarca de Mirassol D’Oeste, Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições

legais, etc...

 CONSIDERANDO o art. 2º do Provimento n. 29/2014-CM, que dispõe que o 

Juiz responsável

pelo Juizado Especial promoverá o teste seletivo, de acordo com as 

regras do

edital, encaminhando ao Presidente do Tribunal a relação de aprovados,

observada a ordem de classificação.

 CONSIDERANDO a desistência formal dos candidatos classificados na 

forma de cadastro

de reserva do último Processo Seletivo destinado ao credenciamento de 

Juízes

Leigos desta Comarca, homologado por meio de decisão disponibilizada no 

DJE/MT n.º

9.923, de 22/12/2016, publicada em 23/12/2016.

 CONSIDERANDO, assim, a inexistência de pessoas aprovadas 

aguardando em cadastro de

reserva para nomeação, caso haja a desistência da Juíza Leiga em 

atuação.

 CONSIDERANDO, a necessidade de Abertura de Processo Seletivo para 

Juiz Leigo na forma

cadastro de reserva.

 

RESOLVE:

 

a)  NOMEAR a comissão de apoio

ao processo seletivo:

 PRESIDENTE: DRA. HENRIQUETA

FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 MEMBRO: MAYLA GIMENE DE MELO

MEMBRO: ORDALICE BARBIZANI

PEREIRA

SUPLENTE: AMANDA CHAVES MACEDO

 

b) DETERMINAR,

a expedição do Edital para tornar público o referido teste seletivo, bem 

como,

seja publicado no átrio forense;

 

c) DETERMINAR,

ainda a providencia das fichas de inscrição e que as receba devidamente

preenchidas com os documentos necessários.

 

d) COMUNICAR, aPresidência do Tribunal de Justiça, Diretoria

do Fórum, Diretoria do Setor de concursos e o Ministério Público local.

  

PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 

Mirassol D’Oeste-MT, 09 de agosto de 2018.

 

 

Henriqueta

Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Juíza de Direito

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-91.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANE OLIVEIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (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)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 14638649 e ss. Para constar lavrei 09 de 

agosto de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001117-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 14/11/2018 Hora: 17:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 9 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010221-36.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENE VIEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ OAB - MT0004440A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

AR SUDESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTIANE LEMOS DE OLIVEIRA OAB - GO0036080A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA OAB - GO0036921A (ADVOGADO)

RICARDO LEMOS GONCALVES OAB - PR0055730A (ADVOGADO)

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)
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CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 14473400 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D'Oeste, 09 de agosto de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-92.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR PILAR DIOGO (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: 

1000445-92.2017.8.11.0011. REQUERENTE: ROSIMAR PILAR DIOGO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister discorrer que a 

atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social 

por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, 

destarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição de id nº 

12213774 em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. 

Considerando o petitório de id nº 13797560, e, ante ao fato do digno 

advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o pedido 

de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária ora 

informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Certifique-se o trânsito 

em julgado, após, devidamente certificado, CONCLUSOS. Sem custas. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 09 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001119-36.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE CRISTINA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 04/12/2018 Hora: 13:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 9 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE CRISTINA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 04/12/2018 Hora: 13:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 9 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001058-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA VENCATO PUERARI (REQUERENTE)

MARILIA PUERARI MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA CARLA CIQUEIRA (REQUERIDO)

GUILHERME GIMENES (REQUERIDO)

VALDIR GIMENES (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

R.Decisão constante do ID.14654415 dos presentes autos, bem como, da 

audiência designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 07/11/2018 Hora: 16:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 9 de agosto de 2018.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 190806 Nr: 3004-78.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admilson Marçal Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: karina cordeiro pissolato - 

OAB:25376/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 190806

Vistos etc.

Em que pese o pedido de concessão de perdão judicial elaborado às fls. 

192/195, saliento que referido instituto é inaplicável no presente caso, 

porquanto o momento processual é inadequado, bem como as 

circunstâncias apresentadas pela defesa não se enquadram em nenhuma 

hipótese legal prevista para a concessão do referido benefício, motivo 

pelo qual indefiro o pedido, em consonância com o parecer ministerial de 

fls. 207/208.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 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.: 156310 Nr: 1181-06.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Gonçalo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dermeval Inacio da Cruz 

Neto - OAB:23135

 PROCESSO/CÓD. Nº 156310Vistos etc.Deste modo, face à conturbada 

vida prisional do recuperando, verifico que este não preenche o requisito 

subjetivo para a concessão do livramento condicional, razão pela qual 

indefiro o pedido da defesa.Por fim, proceda-se conforme determinado à 

fl. 441.Intimem-se. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 09 de agosto de 

2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 240425 Nr: 3110-35.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 240425 Vistos etc..Destarte, à míngua de 

comprovação dos requisitos imprescindíveis para o deferimento da medida 

excepcional, mantenho o indeferimento da prisão domiciliar, nos termos da 

decisão de fls. 114/115.Por fim, quanto ao pedido de autorização para o 

recuperando se consultar com médico pneumologista particular, saliento 

que referida hipótese se encontra inserida no art. 120, inciso II, da LEP, de 

modo que é de incumbência do Diretor do estabelecimento prisional 

analisar a referida solicitação, por se tratar de permissão de saída, 

ficando o magistrado adstrito à análise da autorização apenas nos casos 

de negativa da referida autoridade, por motivo injusto, conforme art. 66, 

inciso IV, da LEP.Nessa senda, cabe à defesa apresentar os documentos 

necessários ao Diretor da Cadeia Pública local, com o fito programar a 

escolta do preso à consulta médica agendada.No mais, aguarde-se o 

cumprimento da pena, voltando-me conclusos na data prevista para a 

progressão de regime. Intimem-se as partes da presente 

decisão.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 09 de agosto de 2018.Jean 

Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250892 Nr: 3475-55.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Messias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820, luiz emilio tolon - OAB:20011/e, marlúcia alves de 

souza tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 250892

 Vistos etc.

Considerando o endereço fornecido pelo Ministério Público às fls.43/44, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 21/08/2018, às 

17h10min.

Intimem-se

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 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.: 260893 Nr: 2187-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862

 PROCESSO/CÓD. Nº 260893

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva do denunciado 

CLEITON BARBOSA DA SILVA, formulado no bojo da resposta acusação, 

alegando inocência das acusações proferidas pela acusação.

 O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito defensivo.

É o relatório.

 Decido.

Analisando as razões deduzidas no pedido em apreço, constato que as 

mesmas não são suficientes para este Juízo reconsiderar a decisão 

prolatada às fls. 58/60, visto que ausentes fatos novos a fim de justificar a 

alteração do entendimento outrora esposado, pelo que mantenho a 

decisão que decretou a prisão preventiva pelos fundamentos nela 

mencionados.

Logo, mantendo-se incólumes os fundamentos da prisão preventiva, 

INDEFIRO o pedido de revogação requestado às fls. 72/75.

Portanto, 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 20/08/2018,às 16h30min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Requisite-se o preso.

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 Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253842 Nr: 5136-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovan Firmino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCINO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:30.299

 PROCESSO/CÓD. Nº 253842

Vistos, etc.

Considerando que o Juízo das Execuções Penais de São Luis/MA 

indeferiu a permanência do acusado Geovan Firmino da Silva no sistema 

Penitenciário do Maranhão, conforme decisão juntada à fl. 1.236, autorizo 

o recambiamento do preso para a Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste, 

salientando que a diligência será custeada pela SEAP/MA, nos termos do 

ofício encartado às fls. 1.239/1.240, devendo-se expedir ofício para 

referido órgão informando sobre a presente autorização.

Ao ensejo, à vista da apuração de alguns fatos ocorridos nesta Comarca, 

verifica-se que há plausibilidade nas alegações do réu no sentido de que 

recebeu ameaças de morte acaso ingressasse à Cadeia Pública de 

Mirassol D’Oeste, porquanto dois dos servidores que, em tese, prestaram 

auxílio para a sua fuga, foram processados criminalmente neste Juízo nos 

autos da ação penal CI 232483, sendo um deles punido em primeira 

instância com a perda do cargo/função.

Assim, ainda que as supostas ameaças não tenham se exteriorizado, não 

há como afastar a ocorrência de possíveis retaliações, vez que, com o 

objetivo de responsabilizá-los, os envolvidos responderam a 

procedimentos na seara administrativa e judicial, gerando indubitável 

transtorno em suas vidas, sem querer adentrar ao mérito de suas 

culpabilidades.

Por essas considerações, com o objetivo de assegurar a incolumidade 

física do réu, determino a expedição de ofício ao Juízo da Execução Penal 

de São José dos Quatro Marcos/MT e à SEJUDH/MT solicitando anuência 

para permanência do preso no estabelecimento prisional daquela 

Comarca.

Concedida a anuência, oficie-se à SEAP/MA para que providencie o 

recambiamento do preso diretamente para a Unidade de São José dos 

Quatro Marcos/MT.

Efetivado o recambiamento do preso antes da data designada para o seu 

interrogatório no Juízo deprecado de São Luis/MA, qual seja 08.10.2018, 

solicite-se a devolução da missiva independentemente de cumprimento e 

voltem-me os autos conclusos para designação de audiência de instrução 

para o interrogatório do réu.

Efetivado o recambiamento do Maranhão para a Cadeia de Mirassol 

D’Oeste e não havendo anuência para recambiamento do réu à Cadeia de 

São José dos Quatro Marcos, deverá o diretor do estabelecimento 

prisional desta Comarca adotar todas as medidas necessárias visando a 

incolumidade física do acusado.
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Com o retorno das cartas precatórias expedidas às fls. 1.213, 1.215 e 

1.217, inclusive a expedida para o interrogatório do réu, acaso ainda não 

recambiado, declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vista 

às partes para apresentação de alegações finais, no prazo legal, iniciando 

pelo Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 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.: 134923 Nr: 2192-07.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Veras da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 134923

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação prestada pelo recuperando de que irá residir 

no município de Cáceres-MT, devidamente comprovado pelo documento 

retro, DETERMINO a remessa do presente executivo ao Juízo da Execução 

Penal da Comarca de Cáceres, com fulcro no artigo 1.547 CNGC/MT.

Outrossim, intime-se o recuperando para que compareça na Cadeia 

Pública de Mirassol D’Oeste-MT, no prazo de cinco dias a contar de sua 

intimação, para retirar a tornozeleira eletrônica, acaso esteja utilizado o 

aparelho.

Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento comunicando acerca da 

presente decisão, bem como solicite resposta quando da retirada da 

tornozeleira do recuperando.

Com a resposta positiva da Unidade Gestora, remeta-se o presente 

processo executivo de pena ao Juízo de Cáceres, conforme acima 

determinado.

No mais, mantenho as condições aplicadas anteriormente, com exceção 

do monitoramento eletrônico e comparecimento mensal neste Juízo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 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.: 253222 Nr: 4850-91.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 253222

Vistos etc.

Considerando o teor da petição de fl. 105, julgo prejudicado o pedido de 

fls. 93/103.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 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.: 237153 Nr: 1341-89.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir de Andrade Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 PROCESSO/CÓD. Nº 237153

Vistos etc.

Considerando o relatado pelo recuperando à fl. 124, oficie-se ao Diretor da 

Cadeia Pública local para que informe, no prazo de cinco dias, se o 

recuperando Claudemir de Andrade Gomes passou por recente consulta 

médica, a fim de constatar parasitas em seu corpo, o qual denominou de 

“lombrigas de porco”.

Acaso o recuperando não tenha sido submetido à consulta médica, 

oficie-se à Secretaria de Saúde desse município para que agende 

consulta com médico credenciado ao SUS, o mais breve possível, com a 

finalidade de constatar o problema de saúde relatado pelo apenado à fl. 

124, ficando a cargo do município disponibilizar os medicamentos 

posteriormente receitados pelo médico.

Com a resposta, informe ao Diretor da Cadeia Pública a data e horário da 

consulta, para que o apenado seja encaminhado ao atendimento médico.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 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.: 239978 Nr: 2848-85.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Paula de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Webster Debiazi 

Morgan - OAB:288.386 /SP

 PROCESSO/CÓD. Nº 239978

Vistos etc.

Compulsando os autos, embora o Diretor da Cadeia Pública local tenha 

atestado “bom” comportamento ao recuperando (fl. 212), denoto que até o 

presente momento não foram juntadas informações acerca do 

procedimento administrativo disciplinar instaurado em desfavor do 

apenado, conforme determinação de fl. 196.

Deste modo, oficie-se à Autoridade Penitenciária para que informe, no 

prazo de cinco dias, o andamento do PAD.

Acaso o procedimento não tenha sido instaurado, saliente-se ao Diretor da 

Cadeia Pública local que referida providência deve ser tomada 

imediatamente, visto que a apreciação da prática da falta grave depende 

da conclusão do processo administrativo (Súmula nº 533 do STJ).

Outrossim, fica sobrestada a progressão de regime do apenado, até 

ulterior deliberação quanto a prática da falta grave que ensejou a 

instauração do PAD em seu desfavor.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 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.: 254086 Nr: 5255-30.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 08 de agosto de 2018, às 16h00min.

Autos n°: 254086

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré, este e a Acadêmica Bianca Conceição Modesto.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas, Fábio da 

Costa Leite, Glauber Ferreira da Silva. Registre-se que o(s) depoimento(s) 

foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 
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compromisso em relação à(s) testemunha(s).

O réu asseverou que reside com a vítima, e que esta não comparecer 

porque está viajando, mas retorna em breve.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Considerando que o Defensor Público atuante nesta Comarca está de 

férias, não havendo substituto legal designado, nomeio como Defensor 

dativo o Dr. Thiago Regis dos Santos, OAB/MT nº 22.751, para patrocinar 

a defesa do autuado neste ato, pelo que arbitro 01 (um) URH a título de 

honorários advocatícios a serem executados posteriormente em face do 

Estado de Mato Grosso.

Redesigno a presente audiência para o dia 13/11/2018, às 17:10h.

Intime-se a vítima.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Thiago Regis dos Santos

Advogado

Valmir José da Silva

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258323 Nr: 1082-26.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme da Silva Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 08 de agosto de 2018, às 16h30min.

Autos n°: 258323

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas, Sabrina 

Chagas Lourenço, Thiago Mendes Rocha Camargo, Paulo Silvano das 

Chagas e procedido o interrogatório da parte ré. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Com o retorno da missiva destinada à oitiva da testemunha Joelino das 

Neves, declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às 

partes para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério 

Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Rafael Herrera de Oliveira

Advogado

Guilherme da Silva Cardoso

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262127 Nr: 2701-88.2018.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Silva Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820, Marlucia Alves de Souza Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 262127

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva do indiciado Alex 

Silva Freitas, custodiado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 

33 da Lei nº 11.343/06, aduzindo, em apertada síntese, que não se fazem 

presentes quaisquer dos motivos autorizadores da medida extrema, 

reforçando que possui predicados pessoais favoráveis.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito defensivo 

(fls.52/53).

Em síntese, é o relatório.

 Decido.

Analisando as razões deduzidas no pedido em apreço, constato que as 

mesmas não são suficientes para este Juízo reconsiderar sua decisão, 

visto que ausentes fatos novos a fim de justificar a alteração do 

entendimento outrora esposado, pelo que mantendo a decisão que 

converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pelos fundamentos 

nela mencionados.

Tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, em que pese os 

argumentos expendidos pelos d. causídicos, vislumbro que a situação 

fática do segregado permanece inalterada, mostrando-se imperiosa a 

manutenção da custódia, notadamente para garantir da ordem pública.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio 

social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e 

de sua repercussão, fatores presentes no caso em liça, haja vista que 

foram apreendidas e elevada quantidade aproximada de 215 kg (duzentos 

e quinze quilogramas) de substância análoga à pasta base de cocaína, 

divididos em 200 (duzentos) tabletes, evidenciando a ocorrência de 

mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os 

delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo 

a justificar a segregação cautelar.

Outrossim, a expressiva quantidade de substâncias entorpecentes 

apreendidas fornecem indícios suficientes de envolvimento de alguma 

organização criminosa, haja vista que a estocagem e o transporte de 

aproximadamente 215 kg (duzentos e quinze quilogramas) de pasta base 

de cocaína necessitam de um suporte considerável, o qual não pode ser 

provido por apenas uma pessoa.

Tocante às alegações trazidas pela defesa de que o quadro econômico do 

país afeta toda a sociedade, sem ignorar a realidade, tenho que tal 

argumentação não justifica o cometimento de crimes, sob pena de se 

instaurar uma verdadeira barbárie.

Em verdade, cotejando as circunstâncias fáticas extraídas até o momento, 

estas indicam, concretamente, a necessidade da manutenção da custódia, 

medida extrema que é, como sendo a única recomendável ao caso 

vertente, não se mostrando adequadas ou suficientes as medidas 

cautelares diversas da prisão.

Em arremate, a mera declaração do requerente de situações que lhe são 

favoráveis (residência fixa, bons antecedentes, ocupação lícita etc.), não 

se torna hábil, por si só, para embasar o pedido de revogação da prisão.

Nesta perspectiva, colaciono o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 

INCORRÊNCIA. 1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se 

devidamente justificada, atendendo ao disposto nos artigos 312 e 313, 

inciso I, do Código de Processo Penal, eis que o Magistrado fundamentou a 

necessidade da segregação do paciente, sobretudo com base na 

gravidade em concreto do delito e risco ao andamento processual caso o 

mesmo seja posto em liberdade. 2. As condições pessoais do paciente, 

por si só, não inviabilizam a prisão cautelar, se demonstrados os motivos 

legais ensejadores. 3. Já é pacífico na doutrina e na jurisprudência, que a 

manutenção da prisão processual, seja ela em flagrante delito, temporária 

ou preventiva, não enseja lesão ao princípio da presunção de inocência, 

posto que tal medida, apesar do caráter excepcional que possui, somente 

é autorizada em casos específicos descritos pela legislação vigente, 

estando prevista no próprio texto constitucional. 4. Ordem denegada. 

(TJ-ES – HC: 00250037020148080000, Relator: OEDRI VALLS FEU ROSA, 

Data de Julgamento: 19/11/2014, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 28/11/2014).

Portanto, demonstrados os requisitos que autorizam a manutenção da 
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prisão cautelar, indefiro o pleito liberatório formulado às fls. 23/51.

Intimem-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 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.: 82836 Nr: 2712-35.2009.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zerly Celestino da Silva, Denis Marcio Basto 

Pereira, Eurico Furtado Mendonça Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE SA PEREIRA - 

OAB:5286/B, José Batista Filho - OAB:13696-A, Valmir Burdz - 

OAB:2086

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 82836

Vistos, etc.

Considerando a inexistência de revogação do mandato conferido aos 

advogados dos réus, têm os causídicos a obrigação legal de representar 

os interesses daqueles em Juízo, sob pena de incidir em infração 

administrativa, acaso não cumpram os seus deveres e nem justifiquem 

suas razões para tanto.

Desta forma, concedo nova oportunidade aos advogados dos réus para 

retificarem ou ratificarem os memoriais finais, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de ser oficiado à sua instituição de classe (OAB) para informar 

eventual desídia funcional.

Por conseguinte, nada sendo requerido pelos advogados, desde já 

determino a expedição da aludida comunicação à OAB.

Escoado o prazo para a retificação ou ratificação dos memoriais, 

determino a intimação dos denunciados para indicação de novos 

advogados para apresentá-las ou declaração de impossibilidade de 

nomeação.

Vencido o prazo para a apresentação das referidas peças ou no caso de 

alegada a impossibilidade de nomeação, desde já fica nomeada a 

Defensoria Pública, que deverá ser intimada para apresentar a retificação 

ou ratificação dos memoriais.

Com o aporte das referidas manifestações, voltem-me conclusos para 

sentença.

Por fim, sem prejuízo do andamento processual, reitere-se a intimação do 

causídico do réu Denis Márcio Basto Pereira para que junte aos autos, 

acaso possível, a certidão de óbito do referido acusado, vez que foi 

noticiado o seu falecimento na Bolívia.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

 Mirassol D’Oeste/MT, 08 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.: 260501 Nr: 2028-95.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Willame Dourado, Diego Francisco 

de Oliveira, Silvana Maria Alves, João Pedro Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CUNHA RODRIGUES 

DA CRUZ - OAB:23268/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 260501

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela 

defesa da ré SILVANA MARIA ALVES, salientando que não se fazem 

presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, bem como 

sente-se ameaçada na cadeia por uma desafeta e é portadora de 

diversos problemas de saúde, necessitando, portanto, ingerir 

medicamentos controlados (fls.150/157-verso).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito 

(fl.158/159-verso).

Em síntese, é o relatório.

Decido.

Analisando as razões deduzidas no pedido em apreço, constato que as 

mesmas não são suficientes para este Juízo reconsiderar sua decisão, 

visto que ausentes fatos novos a fim de justificar a alteração do 

entendimento outrora esposado, pelo que mantenho a decisão que 

decretou a prisão preventiva da ré pelos fundamentos nela mencionados.

Ademais, convém assinalar que a prisão cautelar fora fundamentada em 

assegurar a ordem pública pela gravidade do delito e risco de reiteração 

criminosa, tendo em vista que a ficha de antecedentes criminais extraída 

do Sistema Apolo, consta que a acusada ostenta uma condenação pelo 

crime de tráfico de drogas, qual seja o executivo sob CI 205760, em 

trâmite na Comarca de Cáceres/MT.

Neste ínterim, a prisão preventiva da increpada fora decretada por este 

Juízo há pouco mais de 02 (dois) meses, oportunidade em que restou 

consignado a necessidade de garantir a ordem pública em decorrência da 

gravidade da conduta, pela reiteração da acusada e a aplicação da lei 

penal, a fim de impedir que a mesma volte a cometer delitos.

 Nessa esteira, acerca do tema, colaciono decisão proferida Terceira 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE 

MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA). 

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE 

E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO CONCRETO DE 

REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO POR 

CRIME IDÊNTICO. EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO PREJUDICADO. 

SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A 

privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se 

de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve 

estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que 

demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença 

de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais 

pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo vedadas 

considerações abstratas sobre a gravidade do crime.[...].3. No presente 

caso, a prisão preventiva está devidamente justificada na necessidade de 

garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, 

evidenciada pela gravidade concreta do delito (roubo em concurso de 3 

agentes, mediante uso de arma branca). Ademais, o recorrente possui 

condenação recente pelo mesmo delito, o que ressalta o risco de 

reiteração delitiva. 4. Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos 

policiais e processos penais em andamento, embora não possam 

exasperar a pena-base (Súmula 444/STJ), constituem indicativos de risco 

de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da 

prisão preventiva para garantia da ordem pública.[...]6. Recurso 

parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (RHC 80.456/PI, 

Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado 

em 09/05/2017, DJe 15/05/2017).

Desta feita, compulsando os autos, verifico que a materialidade e os 

indícios de autoria podem ser extraídos dos depoimentos das vítimas e dos 

suspeitos Diego Francisco de Oliveira e Francisco Willame Dourado, bem 

como do policial militar Felipe Tadeu Cavalcanti, os quais reconheceram os 

coautores João Pedro Santos Silva e Silvana Maria Alves como sendo os 

demais envolvidos na prática do delito de roubo, de forma que restam 

demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

 Ademais, in casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito 

e a periculosidade social da increpada, que cometeu, em tese, o crime de 

roubo, com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição 

da liberdade de quatro vítimas.

Destarte, mesmo que a conduta da custodiada tenha sido diversa dos 

demais, em se tratando de crime de demasiada gravidade, as condutas 

que os demais autores realizaram dentro da casa (elementos objetivos), 

estendem-se a ela.

 Tocante às alegações da defesa de que a acusada se sente ameaçada 

por uma desafeta na cadeia que se encontra recolhida, já fora 

determinado em audiência de custódia (fl.134) que fosse oficiado ao 

Diretor da Cadeia Pública de Cáceres/MT para manter a integridade física 

da ré na unidade. Desta feita, o ofício já fora encaminhado à fl.138 e 

devidamente respondido à fl.145, sendo informado pela Diretora que a Sra. 

Bruna Cristina fora colocada em prisão domiciliar e não encontra-se 

reclusa mais naquela unidade prisional, portanto, a acusada não corre 

mais riscos.

Outrossim, concernente ao relato trazido pela defesa de que a indiciada 

sofre problemas psicológicos e faz uso de medicamentos controlados, tal 
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argumentação não enseja na revogação da medida ora aplicada, vez que 

é perfeitamente possível que a ré faça uso dos medicamentos mesmo 

estando segregada.

Saliente-se que os predicados da increpada, quais sejam residência fixa, 

filhos menores e emprego lícito, tenho que estes não ensejam a revogação 

da medida, de modo que a presente prisão fora decretada com o fim de 

assegurar a ordem pública pela gravidade do delito e risco de reiteração 

criminosa, fundamentos já elencados na decisão que decretou a prisão 

preventiva da ré.

Nesta perspectiva, entende a Primeira Câmera Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Espírito Santo:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 

INCORRÊNCIA. 1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se 

devidamente justificada, atendendo ao disposto nos artigos 312 e 313, 

inciso I, do Código de Processo Penal, eis que o Magistrado fundamentou a 

necessidade da segregação do paciente, sobretudo com base na 

gravidade em concreto do delito e risco ao andamento processual caso o 

mesmo seja posto em liberdade. 2. As condições pessoais do paciente, 

por si só, não inviabilizam a prisão cautelar, se demonstrados os motivos 

legais ensejadores. 3. Já é pacífico na doutrina e na jurisprudência, que a 

manutenção da prisão processual, seja ela em flagrante delito, temporária 

ou preventiva, não enseja lesão ao princípio da presunção de inocência, 

posto que tal medida, apesar do caráter excepcional que possui, somente 

é autorizada em casos específicos descritos pela legislação vigente, 

estando prevista no próprio texto constitucional. 4. Ordem denegada. 

(TJ-ES – HC: 00250037020148080000, Relator: OEDRI VALLS FEU ROSA, 

Data de Julgamento: 19/11/2014, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 28/11/2014).

Cumpre salientar que o modus operandi descrito revela que os agentes 

surpreenderam às vítimas em sua residência, no período noturno, 

oportunidade em que empregaram violência e grave ameaça mediante a 

utilização de arma de fogo, tendo obrigado as vítimas a se dirigirem ao 

banheiro, momento em que restringiram sua liberdade, com a finalidade de 

assegurar a empreita criminosa, enquanto os demais suspeitos inseriam 

objetos de valor dentro do veículo Hilux, o qual já estava preparado para 

ser retirado da residência, cujo intuito somente foi obstado face à chegada 

da guarnição policial.

A ré Silvana Maria Alves, pelos indícios colacionados nos autos, foi 

condutora do veículo Uno, o qual transportou os demais integrantes até a 

residência das vítimas.

Por conta disso, resta induvidosa que a liberdade da acusada acarretará 

risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando 

estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a 

manutenção da prisão preventiva.

Logo, mantendo-se incólumes os fundamentos da prisão preventiva, 

INDEFIRO o pedido de revogação requestado às fls. 150/157-verso.

Por fim, tendo em vista que os réus Francisco Willame Dourado e Diego 

Francisco de Oliveira já foram devidamente citados para apresentarem 

resposta à acusação e informaram possuir advogada, consoante certidão 

de fl.149, mas até a presente data não juntaram aos autos referida peça, 

determino nova intimação pessoal dos réus para indicarem novo 

advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, para apresentar resposta à 

acusação ou declarar impossibilidade de nomeação.

Em caso de inércia dos acusados ou alegada a impossibilidade de 

nomeação, desde já fica nomeada a Defensoria Pública para ambos, que 

deverá ser intimada para apresentar a peça supramencionada.

Quanto ao réu João Pedro Santos Silva, considerando que não há 

endereço deste nos autos e não foi expedido até a presente data 

mandado de citação, abram-se vistas ao Ministério Público para fornecer o 

endereço do mesmo, a fim de que posteriormente seja procedida com a 

sua citação, atentando-se ao fato que este possui mandado de prisão em 

aberto.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 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.: 151493 Nr: 895-28.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Afonso Lara Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 151493

 Vistos etc.

Tendo em vista que o incidente de insanidade mental apenso aos autos 

fora arquivado, dou regular prosseguimento a este feito.

Ademais, compulsando os autos, verifiquei que há 02 (duas) testemunhas 

a serem ouvidas, cujo endereço foi apresentado à fl.237.

Deste modo, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público e à Defesa para 

que se manifestem a respeito das testemunhas Sebastião Menacho da 

Silva e Maria de Lourdes Menacho da Silva, se o endereço fornecido ainda 

é o local em que residem e se insistem na oitiva destas.

Havendo desistência, desde já homologo e determino que se abram vistas 

às partes para apresentarem memoriais finais, no prazo de 05 (cinco) 

dias, iniciando pelo Ministério Público.

 Após, acaso insistam na oitiva e estas residam nesta Comarca, voltem-me 

conclusos para designação de audiência de instrução. Noutro norte, se 

residirem em outra Comarca, depreque-se.

Tendo sido deprecado a oitiva das testemunhas, consigne-se o prazo de 

30 (trinta) dias para o seu cumprimento, vez que o feito trata-se de meta 

02 (dois) do CNJ.

Por fim, com o aporte das missivas ou transcorrido o prazo para 

cumprimento, certifique-se e abram-se vistas às partes para 

apresentarem memoriais finais.

Transcorrido o prazo supramencionado, as missivas serão juntadas no 

estado em que se encontrar o feito.

Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 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.: 236787 Nr: 1135-75.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Sotero Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 236787

 Vistos etc.

Considerando a data da audiência de instrução aprazada na ação penal 

sob CI 258556 (13/11/2018), bem como a necessidade de analisar o mais 

brevemente a regressão definitiva ou não do recuperando, determino que 

sejam juntadas aos autos a cópia da denúncia e termos dos depoimentos 

prestados na fase inquisitiva da referida ação penal, voltando-me 

conclusos na sequência.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 09 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.: 231443 Nr: 2639-53.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sirlene Souza Magalhães - 

OAB:19.979/0

 PROCESSO/CÓD Nº 231443

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grasso em face do réu NILSON FERREIRA DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções penais 

previstas no art. 244, caput, do Código Penal, pela prática dos fatos 

delituosos descritos na denúncia de fls. 06-07.
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Inicial acusatória recebida em 31/07/2015 (fl. 60).

O réu não foi localizado inicialmente para citação pessoal, sendo 

determinada sua citação por edital e suspenso o processo (fls. 83, 88-89).

Posteriormente o réu compareceu no processo e apresentou resposta à 

acusação (fls. 116-119).

Após audiência de instrução, o Ministério Público apresentou memoriais 

finais às fls. 210-215, pugnando pela total procedência da denúncia.

A defesa, por sua vez, apresentou suas derradeiras alegações às fls. 

220-221v, requerendo a absolvição do réu por insuficiência de provas 

quanto ao dolo do mesmo.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

Busca o Ministério Público a condenação do réu por ter inadimplido com 02 

(dois) meses de pensão alimentícia a seus dois filhos menores, referentes 

aos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011, o que corresponderia, 

segundo a inicial de alimentos juntada às fls. 09-12, em R$ 165,00 (cento e 

sessenta e cinco reais), sendo R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais) 

pelo mês de dezembro de 2010 e R$ 12,00 (doze reais) pelo mês de 

janeiro de 2011.

Após a instrução processual, principalmente em virtude do depoimento da 

mãe dos infantes, Sr. Edimara Pereira da Silva (fl. 173), tem-se que o réu 

atualmente está adimplente com a pensão alimentícia de seus filhos, e a 

própria testemunha asseverou que a avó paterna auxilia no adimplemento 

da referida pensão, em virtude da dificuldade financeira do ora 

denunciado.

De outro modo, tem-se um documento juntado às fls. 126-127, em que a 

mãe dos filhos do réu deu por quitada toda a dívida alimentícia até então 

existente (fls. 126-127).

Está claro que o acusado não pagou integralmente os valores devidos a 

título de pensão alimentícia por curtíssimo período de tempo, apenas dois 

meses. Contudo, em que pese a autoria ser inequívoca, não se verifica 

que o réu possuía dolo específico, elemento subjetivo, consistente em 

desamparar os alimentandos, ou seja, abandonar materialmente os 

mesmos, pelo que não há falar em dolo, até porque a dívida inadimplida, 

que seria de tão somente R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), 

jamais teria o condão, de por si só, afetar de forma relevante a 

subsistência dos filhos do denunciado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – PROCESSUAL PENAL – SUSPENSÃO DO 

PROCESSO – OFERECIMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – 

ADMISSIBILIDADE- ABANDONO MATERIAL – PENSÃO ALIMENTÍCIA – 

INADIMPLEMENTO – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – HIPOSSUFICIÊNCIA 

DO AGENTE – PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE 

DOLO NA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO. – Apenas se pode falar em 

existência de processo após o recebimento da denúncia respectiva. 

Portanto, a suspensão do processo, nos termos do que autoriza o artigo 

89 da Lei 8.099/95, somente deve ser oferecida após o recebimento da 

denúncia, quando, efetivamente, se instaura a ação penal. – mero 

inadimplemento de prestação alimentícia, por si só, não caracteriza o delito 

de abandono material, havendo necessidade da comprovação da 

existência de dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de deixar de 

pagar os alimentos devidos. –A hipossuficiência do réu, presumida diante 

da prova coletada nos autos, que demonstra que ele, inclusive, depende 

de sua mãe para sobreviver, afasta a tipicidade do delito previsto no artigo 

244, do Código Penal, impondo-se a sua absolvição. (TJ-MG – APR: 

100240820084000001 MG, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de 

Julgamento: 08/10/2013, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 14/10/2013).

APELAÇÃO CRIMINAL – ABANDONO MATERIAL (ART. 244 DO CP)- 

PROVAS DE QUE O ´REU DEIXOU DE ADIMPLIR A PENSÃO ALIMENTÍCIA – 

ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES 

FINANCEIRAS PARA TANTO – ADIMPLEMENTO INTEGRAL APÓS A 

PRISÃO CIVIL – CONFIGURAÇÃO DO CRIME APENAS QUANDO A 

OMISSÃO FOR INJUSTIFICADA E DOLOSA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Certo é que o delito de abandono 

material (art. 244 do CP) tem como um de seus núcleos típicos a ação de 

“faltar ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada 

ou majorada”, sendo que, conforme leciona a doutrina, “o elemento 

subjetivo é o dolo, que consiste na vontade livre e consciente de deixar de 

prover à subsistência, ou de faltar ao pagamento da pensão, ou, ainda, de 

omitir socorro, nas diversas hipóteses previstas na lei, não havendo 

qualquer elemento subjetivo especial” (Código Penal Comentado. São 

Paulo: Saraiva, p. 942). A jurisprudência, por sua vez, vem procedendo a 

uma interpretação restritiva de tal tipo penal, somente reconhecendo a 

configuração de tal espécie delitiva quando a falta do pagamento da 

pensão for manifestamente injustificada, fazendo menção, até mesmo, à 

necessidade de constatação de um dolo específico, notadamente pelo fato 

de a repreensão da conduta em tela poder ser realizada por outros meios 

extrapenais. À vista dessas premissas, deve ser mantida a absolvição do 

acusado quando a única prova trazida pela acusação com o fim de 

evidenciar a adequação típica da atuação omissiva do acusado não é 

suficiente para denotar qualquer atitude intencional do mesmo, mas, ao 

contrário, presta para atestar a flagrante indisponibilidade financeira deste 

e, ainda, para demonstrar que o acusado pagou toda a dívida assim que 

teve sua liberdade cerceada (TJ-ES – APL: 00005721520108080031, 

Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 28/11/2012, 

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/12/2012)

Ainda, vale ressaltar que há outras medidas a serem tomadas contra o 

devedor de alimentos inadimplente, fazendo com que se afaste a 

necessidade da persecução penal.

Tal entendimento tem fundamento no consagrado princípio da 

Subsidiariedade, que nas palavras do prestigiado professor Cleber 

Masson: “O direito penal funciona como um executor de reserva”, assim, 

não há de ser punida aquela conduta que não afete a tipicidade material.

Nesta senda, cumpre salientar que, muito embora os elementos 

informativos constantes do Inquérito Policial apontem a materialidade e 

autoria delitiva, ao magistrado cumpre formar sua convicção analisando o 

conjunto probatório alicerçado em parâmetros constitucionais, mormente 

em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A convicção judicial, portanto, necessita ser lastreada em provas 

produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado 

fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos pelas 

investigações.

Colha-se, nesse sentido, o escólio de Guilherme de Souza Nucci, verbis:

“O julgador jamais pôde basear sua sentença, em especial condenatória, 

em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. Não era 

mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela jurisprudência. Porém, o 

juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde 

que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia 

com as coletadas sob o crivo do contraditório. Ora, nesse contexto, a 

reforma deixou por desejar, uma vez que somente reafirmou o 

entendimento já consolidado – logo, inócuo fazê-lo – de que a 

fundamentação da decisão judicial, mormente condenatória, não pode 

calcar-se exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 

investigação. Ademais, se a decisão judicial fosse proferida com base 

única em fatores extraídos do inquérito policial, por exemplo, seria, no 

mínimo, inconstitucional, por não respeitar as garantias do contraditório e 

da ampla defesa.” (In Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., São 

Paulo : Revista dos Tribunais, 2012, p. 359).

Pelos motivos acima assinalados, tenho que a absolvição do acusado é 

medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão vertida na inicial, com 

base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, para o fim de 

ABSOLVER o réu NILSON FERREIRA DA SILVA da acusação que lhe foi 

imputada na denúncia, em virtude da inexistência de prova suficiente para 

a condenação.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos e procedam-se as baixas 

e anotações de estilo.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 44/2018/DF/NM

* A Portaria nº 44/2018/DF/NM - referente à fixação de valores da 

condução para realização de diligências na Comarca de Nova Mutum - 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.
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Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49124 Nr: 208-54.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Gomes Candido, Joaquim Antônio 

Cândido, Delvande Joaquim Cândido, Abadia Gomes Cândido, Maria de 

Lourdes Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:MT 10.361, Carla Travaina Braz - 

OAB:14906-B, Caroline Freire Teixeira - OAB:15662/MT

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Banco do Brasil S/A em 

desfavor de Leonardo Gomes Cândido, Joaquim Antônio Cândido, Maria de 

Lurdes Candido, Delvande Joaquim Cândido e Abadia Gomes Cândido.

A parte Exequente à fl. 129 dos autos, informa o regular cumprimento do 

acordo formulado às fls. 63/67.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme constou no acordo.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 P.I.C.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104341 Nr: 2927-96.2017.811.0086

 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: Carlos Luiz Corlassoli, Carmem Valdameri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Piva Battaglini, Renato Alves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Henrique de Souza 

Machado - OAB:23206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Carlos Luiz Corlassoli e 

Carmen Valdameri em desfavor de Rafael Piva Bataglini e Renato Alves de 

Freitas.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 721/724, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 721/724 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código 

de Processo Civil.

Honorários conforme constou no acordo. Sem custas nos ditames do art. 

90, § 3°, do Código de Processo Civil.

Cancelo a realização da audiência designada à fl. 718.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40525 Nr: 11-70.2009.811.0086

 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): Antônio de Moura Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - OAB:SP 

153.447, Raphael Neves Costa - OAB:SP 225.061, Ricardo Neves 

Costa - OAB:SP 120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro o pleito à fl. 112 dos autos, uma vez que, tentado a 

localização de endereço da parte Requerida via Sistema Bacenjud (fl. 94), 

não logrou êxito.

Desta forma, intime-se a parte Requerida para que, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104301 Nr: 2911-45.2017.811.0086

 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: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandir Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, acoste 

aos autos o endereço da parte Executada, ou, comprovação que tentou 

localizar o seu endereço.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112699 Nr: 90-34.2018.811.0086

 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: SCdSO, JMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual proposta por Juscelene Maria 

Nogueira e Sebastião Cecilio da Silva Oliveira.

À fl. 23 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 23, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte Autora, ficando, porém, suspensa a condenação a teor 

do art. 98, § 3°, do Manual de Processo Civil. Incabíveis honorários 

advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 29057 Nr: 1940-80.2005.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr Antônio Mazzardo, Fabia Andréia 

Kamchen Mazzardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Rondon Ourives - 

OAB:MT 4.998, Verci Moleta - OAB:MT 3.533-B

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

integral cumprimento a decisão de fls. 117/120, devendo informar quais 

dos bens restritos deseja penhorar, levando-se em consideração a 

possibilidade de excesso de penhora, requerendo o que entender de 

direito.

 Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 120282 Nr: 3796-25.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ROBERTO BONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro ajuizada por Marcos Roberto 

Martins, em desfavor de César Roberto Boni.

 Demonstrada a probabilidade do direito da parte Embargante, mediante a 

análise do documento de fls. 17/18, e estando presentes os requisitos 

elencados no art. 300 e seguintes, CPC, DEFIRO a medida liminarmente 

pleiteada no “item b – fls. 11”, para fins de determinar que o embargante 

permaneça na posse do bem objeto da discussão versada nestes autos, 

mantendo-se, contudo, a restrição efetuada via Renajud nos autos em 

apenso (Código n. 29057), até ulterior deliberação, ficando o embargante 

como fiel depositário, com todos os ônus do encargo.

 Considerando que a medida deferida no parágrafo anterior assegura 

eventuais direitos do Embargante, INDEFIRO o pedido de suspensão da 

Execução (Código n. 29057), pleiteado no “item d – fls. 11”.

 Nos termos do art. 679 do Código de Processo Civil, cite-se a parte 

Embargada para que, querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

apresente contestação.

 Por medida de economia processual, a norma não exige a citação pessoal 

da parte Embargada (Exequente) no caso de haver advogado constituído 

nos autos principais, de modo que o ato de citação pode realizar-se na 

pessoa do Advogado da parte Embargada constituído nos autos da Ação 

de Execução (Processo n. 29057).

 Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50487 Nr: 1540-56.2011.811.0086

 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): José Eurípedes Felício

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joyce Vicentini Rodrigues - 

OAB:14.320-B, Thiago Deluque Costa Pereira - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lilian Mara Albuquerque 

Felicio - OAB:MT 13.161

 Vistos, etc.

Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, tendo em vista a juntada de 

novos documentos pela parte Exequente (fls. 63v/65), intime-se a parte 

Executada, por intermédio do seu advogado constituído nos autos, para 

que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, voltem-me imediatamente conclusos.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53199 Nr: 709-71.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paula Eduarda Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A (Nova Mutum)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 Vistos, etc.

Considerando a divergência pelas partes acerca dos cálculos, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para elaboração de 

novos cálculos em observância aos parâmetros estabelecidos na r. 

sentença às fls. 97/100, no tocante a condenação de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), quais sejam:

• Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, de 13.02.2012 (data do 

evento danoso) até 15.08.2016 (data da elaboração do cálculo pela parte 

Exequente, vide fl. 103);

• Correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 

INPC, de 28.06.2016 (data da sentença) até 15.08.2016 (data da 

elaboração do cálculo pela parte Exequente, vide fl. 103).

Sendo que para realização dos cálculos nomeio “ad hoc” a Servidora 

Marlete Maria Rosa Kolodziej, lotada no Cartório Distribuidor em 

substituição a Distribuidora/Contadora que se encontra em período de 

licença médica.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86367 Nr: 2738-89.2015.811.0086

 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: Marina Feldkircher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HF COM IMP EXP EQUIPAMENTOS MEDICOS 

LTDA, Santander Financiamentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT 13.245-A, Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Dessume-se dos autos que não fora efetuada a citação/intimação da 

primeira requerida, a saber, HF Com Imp Exp Equipamentos Médicos Ltda., 

tendo em vista que AR (fls. 91) foi devolvido pelo motivo de: “mudou-se”.

Desta feita, intime-se a parte Autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, mormente para trazer aos autos o endereço atualizado da 

primeira requerida, ou comprovação que tentou localizá-lo, devendo ainda 

requerer o que entender de direito.

 Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados, notadamente o 

SPC Brasil.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84143 Nr: 1479-59.2015.811.0086

 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: Márcia Regina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Norte do Estado de Mato Grosso - 

Coop. de Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Elisa Del Padre da Silva - 

OAB:MT 15.318-A, Luiz Fernando Bressan Aranda - OAB:MT 

12089-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.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115072 Nr: 1379-02.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emídio de Tal, Ricardo Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 30/33, citando-se a parte adversa.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001831-92.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARROZEIRA SOMAR LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001831-92.2018.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os autos, verifico que há documentos ilegíveis nos ID's nº 

14615794 e 14615799. Além do mais, os documentos constantes no ID 

nº14615799 não estão na posição correta para a leitura, em 

desconformidade com o artigo 32, § 1º, da Resolução nº 03 do Tribunal 

Pleno, de 12.04.2018. Por fim, a petição inicial também se encontra fora de 

ordem, uma vez que os atos constitutivos (contrato social e alterações) da 

requerente a precedem. Dessa forma, intime-se o patrono da requerente 

para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, 

emendar a inicial, trazendo a documentação legível, na ordem e posição 

correta para leitura, de acordo com a Resolução nº 03 do Tribunal Pleno, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. Após, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Às providências 

necessárias. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 9 de agosto de 2018. LUCIANA 

DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 25180 Nr: 113-05.2003.811.0086

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Mariz Gelatti Linassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o teor da manifestação de fl. 461 do Ministério Público, e tendo sido 

levantados todos os valores depositados em Juízo, remetam-se os autos 

ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 25177 Nr: 28-87.2001.811.0086

 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: Vitélio Costa Beber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Costa Beber (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 Vistos.

 Recebo e emenda de fls. 305/307 e 310.

Homologo a partilha do imóvel descrito à fl. 306, que ficará em condomínio 

na proporção de 400 (quatrocentos) hectares para a viúva meeira Luciana 

Mariz Gelatti Linassi, 300 (trezentos) hectares para a herdeira Rafaela 

Gelatti Costa Beber e 100 (cem) hectares para Cristiano Costa Beber.

 Após o registro da partilha, a viúva meeira transferirá 100 (cem) hectares 

para Cristiano Costa Beber, como acordo nos autos, que ora HOMOLOGO, 

por serem as partes maiores e capazer e disponível o interesse 

transacionado.

 Expeça-se novo formal de partilha, com o recolhimento das custas 

processuais devidas, por se tratar de novo ato processual.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 116866 Nr: 2272-90.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAP, JdO, RBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação em favor dos 

interesses da adolescente FABÍOLA PEREIRA DE OLIVEIRA, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por 

consequência, aplico as seguintes medidas de proteção:I.Encaminhamento 

à genitora MARICÉLIA APARECIDA PEREIRA, após a aplicação gradual da 

reintegração familiar;II.Orientação, apoio e acompanhamento 

temporário;III.Matrícula e frequências obrigatórias em estabelecimento 

oficial de ensino;IV.Manutenção da menor em programa comunitário ou 
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oficial de auxilio a família, à criança e ao adolescente;V.Tratamento 

psicológico e/ou psiquiátrico, conforme a necessidade, da adolescente, 

em regime ambulatorial.Desta feita, considerando que a presença do 

padrasto não acarreta mais risco à integridade física da interessada, 

REVOGO A DECISÃO DE FLS. 58/59, para determinar que o requerido 

ROMÁRIO BARBOSA DE SOUZA possa retornar à residência familiar e ao 

convívio com a enteada FABÍOLA PEREIRA DE OLIVEIRA.Visando a 

implementação da medida de proteção de reintegração familiar, frise-se 

novamente que será implementada de forma gradual, motivo pelo qual a 

adolescente ainda permanecerá no abrigo.Intimem-se as partes e os 

interessados para comparecerem ao ato, assim como a equipe 

multidisciplinar e o Conselho Tutelar.Sem custas, nos termos do art. 141, § 

2°, do Estatuto da Criança e do Adolescente, incabíveis honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Mutum/MT.Solicite-se o 

retorno da carta precatória expedida às fls. 65, independentemente de 

cumprimento.Após o trânsito em julgado, certifique-se.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47761 Nr: 3185-53.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mato Grosso Comércio de Produtos Agrícolas e 

Pecuários Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rufatto Representações Comerciais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte requerida, por seu advogado, para apresentar suas contrarrazões 

aos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, prazo legal..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78474 Nr: 2902-88.2014.811.0086

 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: Ecoplan Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monsanto do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Campos Baleroni - 

OAB:4849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial e extingo o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa atualizado, nos moldes do artigo 85, caput e § 2º, do 

Código de Processo Civil. Nada sendo requerido no prazo de 06 (seis) 

meses a partir do trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo do 

desarquivamento a pedido da parte. Não obstante, exclua-se do Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses tão logo decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias do trânsito em julgado, sem qualquer impulso das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32178 Nr: 1755-08.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrícola Sperafico Sementes e Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdirço de Souza, Valdevino Pereira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112750 Nr: 7340-55.2017.811.0086

 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: Harri Pscheidt, Ieda Mara Demomi Pscheidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Du Pont do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos David Albuquerque 

Braga - OAB:OAB/SP 132.306, Tiago Schreiner Garcez Lopes - 

OAB:SP 194.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:MT 5.367, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7.074

 Considerando a tempestividade da contestação apresentada, nos termos 

dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98330 Nr: 37887-54.2012.811.0086

 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: Joao Ricardo Nicolau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICREDI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:MT 12.529-A, Guilherme de Arruda Cruz - OAB:MT 12.642, 

Mauro Rosalino Breda - OAB:14687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo de Paula e Silva - 

OAB:MT 9.900, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 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 à fl. 403, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80304 Nr: 3462-30.2014.811.0086

 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: Magda Holzhausen Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda (TELEXFREE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54236 Nr: 1722-08.2012.811.0086

 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: Aparecida Sgarbi Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 “Vistos. Ante as reiteradas ausências do requerido, acolho o pedido da 

parte autora e redesigno a presente para o dia 29.08.2019, às 13 horas. 

As testemunhas da parte autora deverão comparecer independentemente 

de intimação. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92585 Nr: 1574-55.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCD, RGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYGIA MARCIA CORREA DE 

ALMEIDA - OAB:19649/O

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte requerida, por sua 

advogada, para que apresente contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 

1.010, §1º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75106 Nr: 3665-26.2013.811.0086

 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: Irene Jegh Pinheiro, Adilson Pinheiro, Adirlei Pinheiro, 

Tatiana Pinheiro, Telma Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcir Corasa Ornelas Saravy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VERCI MOLETA, 

para devolução dos autos nº 3665-26.2013.811.0086, Protocolo 75106, 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 de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101316 Nr: 997-43.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bocaina Comercial e Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victorio Junior Peccini, Espólio de Francisco da 

Silva Cavalcante, Espólio de Geni Gonçalves dos Reis Cavalcante, Cláudia 

Regina Cavalcante de Azevedo, Julio Cesar Michellin de Azevedo, 

Gessilda Gonçalves Cavlcante de Souza, Vera Lúcia Fischer Cavalcante, 

Luiz Gonzaga de Souza, Paulo Gonçalves dos Reis Cavalcante, Maria 

Zenilda Cavalcante Pessoa, Nelson da Silva Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial e a emenda a inicial de fl. 852/854, eis que da análise 

perfunctória, presentes os requisitos.

 Com o fito de conciliar as partes, designo audiência preliminar de 

conciliação para o dia _08/11/2018_ às 14 h 00 min, a qual será realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.

 CITEM-SE os requeridos sobre os termos da inicial, bem como INTIME-OS 

para que compareça ao ato designado acompanhado de advogado, 

importando a sua ausência nas sanções do artigo 334, § 8, do Código de 

Processo Civil.

Se não houver acordo, poderá a parte ré contestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 335 do Novo Código de Processo Civil, 

desde que o faça por intermédio de advogado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70718 Nr: 3217-87.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William Carmona Maya - 

OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Cesar Gonçalves 

Benites - OAB:MT 12.035

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora online formulado às fls. 146/147. 

Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 

04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o limite do débito exequendo 

apurado, tomando por base o CPF/CNPJ dos executados, Union Agro Ltda 

e Adir Freo.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se os executados para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativa a diligência citada acima, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

lhe for de direito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87791 Nr: 3603-15.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte, Vinicius Pereira Muller, Luis Felipe 

Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Carlos Cerezoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 77, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ, determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ do 

executado Ivan Carlos Cerezoli.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo, proceda a busca de veículo registrado em nome do 

executado via sistema RENAJUD.

Processe o presente em segredo de justiça.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47357 Nr: 2781-02.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Soliman Comércio de Motocicletas - ME, 

Márcia Solimam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Roveda Junior - 

OAB:5688-A, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133, Zilaudio Luiz 

Pereira - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 154, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ, determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ das 
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executadas M Soliman Comércio de Motocicletas – Me e Márcia Soliman.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intimem-se as executadas para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo, proceda a busca de veículo registrado em nome do 

executado via sistema RENAJUD.

Processe o presente em segredo de justiça.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79301 Nr: 2527-87.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismael Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Espaço Ltda - ME, João Hélio 

Machado Jaques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Barufi - OAB:MT 

18.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 (...) Sendo assim, DETERMINO A REVOGAÇÃO DA PENHORA DO 

VEÍCULO LAND ROVER FREELANDER2 SD4 SE, placas OAS-7373, posto 

que é de propriedade do sócio da executada, JOÃO HÉLIO MACHADO 

JAQUES, segundo informado na minuta de bloqueio de fls. 105.DETERMINO 

AINDA A DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS BLOQUEADAS ÀS FLS. 91/92 ÀS 

CONTAS BANCÁRIAS DE JOÃO HÉLIO MACHADO JAQUES, visto que, 

segundo fundamentação acima, não deveria ter seus bens pessoais 

atingidos nesta execução.Por isso, INDEFIRO a expedição de alvará de 

levantamento de valores em favor do exequente, REVOGANDO a decisão 

de fls. 101.Quanto aos demais requerimentos formulados às fls. 149/150, 

DEFIRO-OS EM PARTE, a fim de que seja procedida à nova tentativa de 

penhora online pelo Sistema BACENJUD, apenas nas contas bancárias em 

nome da executada CONSTRUTORA ESPAÇO LTDA (CNPJ 

08.451.323/0001-03), até o limite do débito exequendo, com base no último 

cálculo apresentado, às fls. 78.Os autos permanecerão conclusos para 

que se processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central.Sendo positiva a tentativa de bloqueio, intime-se a 

executada para, querendo, requerer o que de direito, bem como, oficie-se 

à Conta Única para vinculação dos valores.Caso a tentativa apresente 

resultado negativo, proceda a busca veículo registrado em nome da 

executada via sistema RENAJUD.Caso nenhum veículo seja encontrado, 

proceda-se à busca de bens em nome apenas da executada (pessoa 

jurídica) pelo Sistema INFOJUD, observando-se as determinações da 

CNGC, (...) ”Com aporte das informações, intime-se o exequente para se 

manifestar em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010143-79.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SONAGLIO RAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON PAULO CABRAL - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXECUTADO: AIRTON PAULO CABRAL - ME 

Dados do Processo: Processo: 8010143-79.2011.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.500,00 Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 24/01/2019 

Hora: 15:20 EXEQUENTE: ADRIANA SONAGLIO RAMA Advogado do(a) 

EXEQUENTE: LUIZ PEDRO FRANZ - MT14594/O-O Nome: ADRIANA 

SONAGLIO RAMA Endereço: Rua DOS CEDROS, 1840W, PARQUE DO 

SOL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 EXECUTADO: AIRTON PAULO 

CABRAL - ME Advogado do(a) EXECUTADO: LEANDRO WESTPHALEN 

MICHEL - MT0007262A Nome: AIRTON PAULO CABRAL - ME Endereço: 

Avenida DOS CANARIOS, 93W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Senhor(a): EXECUTADO: AIRTON PAULO CABRAL - ME 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de EXECUTADO, 

de todo o teor da decisão retro/anexo, bem como para que compareça à 

Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, oportunidade em que poderá 

oferecer Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, nos termos 

do Art. 52, IX da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

9 de agosto de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010143-79.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SONAGLIO RAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON PAULO CABRAL - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXEQUENTE: ADRIANA SONAGLIO RAMA 

Dados do Processo: Processo: 8010143-79.2011.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.500,00 Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 24/01/2019 

Hora: 15:20 EXEQUENTE: ADRIANA SONAGLIO RAMA Advogado do(a) 

EXEQUENTE: LUIZ PEDRO FRANZ - MT14594/O-O Nome: ADRIANA 

SONAGLIO RAMA Endereço: Rua DOS CEDROS, 1840W, PARQUE DO 

SOL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 EXECUTADO: AIRTON PAULO 

CABRAL - ME Advogado do(a) EXECUTADO: LEANDRO WESTPHALEN 

MICHEL - MT0007262A Nome: AIRTON PAULO CABRAL - ME Endereço: 

Avenida DOS CANARIOS, 93W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Senhor(a): EXEQUENTE: ADRIANA SONAGLIO RAMA Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de EXEQUENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 9 de agosto de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000909-85.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE CRISTINA DO CARMO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO)

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO)

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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KANSAS BURGUER E BAR LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: CIBELE CRISTINA DO CARMO 

AMARAL Dados do Processo: Processo: 1000909-85.2017.8.11.0086 

Valor causa: R$ 8.232,80 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

14/02/2019 Hora: 14:40 REQUERENTE: CIBELE CRISTINA DO CARMO 

AMARAL Advogados do(a) REQUERENTE: OLIANI RASPINI - MT0014330A, 

ROBERTA WOBETO BARALDI - MT0014381A, ROCILDA MARIA MORAIS 

COSTA - MT23582/O-O Nome: CIBELE CRISTINA DO CARMO AMARAL 

Endereço: avenida rio grande do sul, 178, s, centro, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 REQUERIDO: KANSAS BURGUER E BAR 

LTDA - ME Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: KANSAS BURGUER E 

BAR LTDA - ME Endereço: Rodovia BR 163, KM 597, s/n, SHB Comércio e 

Indústria de Alimentos S.A. (Sadia), Setor Industrial, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 Senhor(a): REQUERENTE: CIBELE CRISTINA DO CARMO 

AMARAL Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e 

hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 9 de agosto 

de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001481-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO SCHOUPINSKI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1001481-07.2018.8.11.0086. REQUERENTE: ALBERTO SCHOUPINSKI 

NETO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, 

importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos 

EREsp n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu 

pela afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos 

sob o n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 02 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001482-89.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO SCHOUPINSKI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1001482-89.2018.8.11.0086. REQUERENTE: ALBERTO SCHOUPINSKI 

NETO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, 

importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos 

EREsp n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu 

pela afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos 

sob o n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 02 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001484-59.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI SEBASTIAO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1001484-59.2018.8.11.0086. REQUERENTE: RUDINEI SEBASTIAO DA 

COSTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, 

importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos 

EREsp n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu 

pela afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos 

sob o n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 
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regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 02 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001486-29.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL CAMILO DEPOSIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1001486-29.2018.8.11.0086. REQUERENTE: WENDELL CAMILO 

DEPOSIANO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De 

proêmio, importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça no 

processamento dos EREsp n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 

1.692.023/MT, decidiu pela afetação destes ao julgamento do regime dos 

Recursos Repetitivos sob o n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva 

notar ainda, que consta determinação de suspensão nacional de todos os 

processos pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 

1.037, II, do Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do 

feito até o trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado 

supra, indefiro, desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, diante do perigo na demora inverso, considerando o delineado 

no Processo n. 53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 02 de agosto de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001525-26.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JARDSON DOUGLAS MELO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001525-26.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JARDSON DOUGLAS MELO ALVES REQUERIDO: GAZIN 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, 

etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 

9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de inversão do 

ônus da prova, porque ausentes os requisitos legais. Do Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 7 de agosto de 2018 ANA HELENA ALVES 

PORCEL RONKOSKI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001527-93.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JARDSON DOUGLAS MELO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001527-93.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JARDSON DOUGLAS MELO ALVES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da 

Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos legais. Do 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o 

art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 7 de agosto de 2018 ANA HELENA ALVES 

PORCEL RONKOSKI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001709-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL CAMILO DEPOSIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001709-79.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: WENDELL CAMILO DEPOSIANO REQUERIDO: BANCO 

DAYCOVAL 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, tendo em vista que cabe a 

Concessionário comprovar que os valores advêm de fraude no medidor de 

energia elétrica, bem como se há, no caso concreto, falha na marcação do 

consumo, havendo hipossuficiência do consumidor no caso em questão. 

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. Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os 

coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração 

da probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob 

o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. A 

parte autora alega que desde o mês de maio de 2018 está sofrendo 

descontos indevidos em sua conta Bancária, promovidos pelos Banco 

Daycoval S.A, sendo que logo que ele notou os descontos veio a juízo 

buscar a suspensão destes, já que nunca contratou consignado com esta 

instituição financeira. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela de urgência em parte, forte no art. 300, “caput”, do 

Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez 

que, presente os requisitos legais, condicionado a caução de valores 

incontroversos já depositados, para fins de: DETERMINAR que a parte 

requerida se abstenha de efetuar os descontos na folha de pagamento do 

requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada 

com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90. Além de se abster de 

incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de 

multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a incidir em uma ocasião. 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, 9 de agosto de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FENSKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. T. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)
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BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001806-79.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANDERSON FENSKE REQUERIDO: E. L. T. COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - ME, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, 

BANCO ITAUCARD S/A, LOJAS RIACHUELO SA, CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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 afirma não possuir relação jurídica com as 

Requeridas e que nunca contratou os seus serviços, o que indica que as 

inscrições negativas mostram-se, a princípio, indevidas. Assim, para fins 

deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na 

inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, em 

especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da 

restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final. 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 as 

partes Requeridas procedam 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, 9 de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001871-74.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001871-74.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MARTINS REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do 

art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido 

de inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos legais. Do 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o 

art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 
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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, 9 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.: 115816 Nr: 1730-72.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noéli Costa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:MT 21.081

 “Vistos.

Considerando que a ré tem defensor constituído e que conforme portaria 

79, de 2015, do SCDP, os Defensores Públicos estão impedidos de atuar, 

ainda que dativamente nestes casos, e que em posição legal do artigo 265 

e seus parágrafos, do CPP, que caso o advogado constituído não se faça 

presente ao ato sem apresentar justificativa plausível, o ato não será 

redesignado, e sim nomeado defensor dativo, apenas para o ato, nomeio 

apenas para o ato, o Dr. Roberson Siqueira de Melo (OAB/MT 18.701), e 

arbitro-lhe honorários a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, no 

valor de 01 (um) URH.

Ademais, cumprida a finalidade da presente Carta Precatória, devolva-se a 

missiva à comarca de origem, com as nossas homenagens, devidamente 

acompanhada do CD-R contendo a oitiva da testemunha.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118822 Nr: 3150-15.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Matuszewski e outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Bevilacqua - OAB:, 

João Francisco Matara Junior - OAB:

 “Vistos.

Redesigno o presente ato para o dia 12/09/2018, às 15:30, para inquirição 

da testemunha.

Uma vez mais, requisite-se a testemunha.

Oficie-se o juízo deprecante, informando a nova data.

Cumpra-se.”

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000186-60.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BRAZ DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DE TAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000186-60.2018.8.11.0012. 

AUTOR: LUIZ BRAZ DE SOUZA RÉU: JOEL DE TAL Vistos. Visando 

readequar a pauta deste juízo, redesigno a audiência retro agendada para 

o dia 22/08/2018, às 15h45min (MT). Providencie-se o necessário para 

realização da solenidade. Cumpra-se. Nova Xavantina-MT, 3 de agosto de 

2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63606 Nr: 2315-31.2013.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 Vistos.

Compulsados os autos, verifico haver sido designada audiência para o dia 

15/06/2017. Todavia, referida data coincidiu com o feriado de "Corpus 

Christi", de modo que a audiência não foi realizada.

 Assim, dando o devido prosseguimento ao feito, designo audiência para o 

dia 23 de agosto de 2018, às 14h30min (horário de Mato Grosso).

Intimem-se a vítima, a testemunha arrolada e o réu.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93015 Nr: 4329-46.2017.811.0012

 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: ADÃO DE JESUS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que na exordial o interessado informa que o “de cujus” 

deixou descendentes, não indicando quais são e seus respectivos 

endereços, os quais devem compor o polo ativo do feito, intime-o para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicar os demais herdeiros e suas 

localizações para fins de citação.

No mais, oficie-se ao Banco Bradesco S/A para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informar ao juízo eventual saldo remanescente existente na conta nº 

0606327-6, agência nº 0668, de titularidade do “de cujus” João Messias de 

Oliveira.

Sem prejuízo, intime-se o autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação de ref. 14.

Tudo cumprido, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78777 Nr: 1181-61.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE NOVA XAVANTINA-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA COELI PESSOA DE LIMA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747-MT

 Vistos.

Cuida-se de execução de obrigação de fazer movida pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em face de Serviço de Tratamento de 

Água e Esgoto Ltda. (SETAE), pela qual pretende seja o executado 

compelido a cumprir o acordado no TAC de fls. 06/07.
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À fl. 216, o exequente pugna pela fixação de multa diária em desfavor do 

executado e, caso persista o descumprimento da obrigação, a satisfação 

da obrigação às suas expensas.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento. Decido.

Defiro o pedido do exequente, fixando prazo de 15 (quinze) dias para que 

o devedor cumpra o acordado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), sem prejuízo de ser determinada a satisfação da 

obrigação às suas expensas (art. 816 do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80706 Nr: 1987-96.2016.811.0012

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANESCA MARTINS PINTO DE CAMPOS, 

ANTONIO EDU MARTINS PINTO, ROSAINE CARMEN MARTINS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:MT 13401, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311-MT

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU, 

em que alega contradição da sentença de ref. 53, a qual julgou extinta o 

processo sem resolução de mérito e condenou a parte autora ao 

pagamento de honorários sucumbências no valor de R$ 1.000,00.

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento e decido.

Primeiramente, consabido que os embargos declaratórios são cabíveis nos 

casos em que há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos 

termos da lei processual civil (art. 1.022).

 Da análise da irresignação do embargante, verifica-se que sua real 

intenção é o reexame da matéria já analisada, com consequente 

modificação da sentença (retirando a condenação da parte autora ao 

pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00) pela via 

oblíqua dos presentes aclaratórios, o que não comporta guarida nos 

termos da jurisprudência deste eg. TJMT:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC 

- RECURSO NÃO PROVIDO.

"1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, 

destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição 

ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese 

em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões 

suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para proferir a decisão." (EDcl no MS 21.315/DF).

(ED 147730/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

15/12/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DOS 

AUTORES – SEGUNDA APELANTE QUE É GENITORA DE UMA DAS 

SÓCIAS – PROCURAÇÃO EM QUE LHE FORAM OUTORGADOS PODERES 

DE COMÉRCIO – RISCO DA ATIVIDADE COMERCIAL – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DE QUALQUER TRATATIVA – AUTORES QUE COBRAM DÍVIDA 

PAGA PELA REQUERIDA E DÍVIDA DE EMPRESA PRÓPRIA – EMBARGOS 

REJEITADOS.

O acórdão embargado não contém vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, 

conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os 

embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando 

existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na 

decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implica, 

como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura 

no caso em questão, em que a pretensão do embargante é de revisitar a 

lide.

(ED 123748/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – 1. PRELIMINAR 

MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO – ALEGADA SUPOSTA 

OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO E 

NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – REAL 

INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA - PREFACIAL 

ACOLHIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. 

Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, 

como têm reconhecido a doutrina e a jurisprudência, sendo possível, 

excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum quando 

evidenciado vício no julgado.

 No caso vertente, em que pesem, as alegações de necessidade de 

prequestionamento e de que o acórdão embargado conteria obscuridade e 

ambiguidade, exsurge indene de dúvidas que a real intenção do 

Embargante é, tão somente, o reexame da matéria já julgada, pretensão 

que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios e impõe sua 

rejeição.

Preliminar Ministerial acolhida e Embargos de Declaração rejeitados.

(ED 150437/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 

06/02/2017)

Posto isso, não acolho os embargos de declaração opostos.

Destarte, permanece irretocável a sentença de ref. 53, a qual deverá ser 

integralmente cumprida.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67284 Nr: 2273-45.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE NUNES DE PAULA, JULIO CESAR HOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR ANESE, ROMERO DAL SOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 INTIMAÇÃO do advogado da autora para manifestar nos autos no prazo 

legal da juntada de Recurso de Apelação de fls. 157/163

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74490 Nr: 2604-90.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRA DE ARAUJO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a certidão de ref. 35, intime-se a exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão do 

feito (art. 921 do CPC).

Decorrido o prazo acima, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104595 Nr: 2970-27.2018.811.0012

 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: LAD, RMDLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Verifica-se do comprovante de recolhimento das custas processuais e 

demais despesas de ingresso que estas foram calculas sob o valor da 

causa de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), conforme 

ref. 7.

No entanto, conforme decisão de ref. 5 à causa fora atribuído o valor de 

R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Nesta senda, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o recolhimento das custas complementares, sob pena de 

cancelamento da distribuição.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70982 Nr: 1131-69.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO INOCÊNCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391, ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20.354-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 Vistos.

Intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre os laudos de 

ref. 75 e 84, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76523 Nr: 326-82.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARCELINO DOS SANTOS, RARIAGNE 

BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI - 

OAB:OAB/MT 22.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes e o “parquet” para, querendo, manifestarem-se sobre 

o laudo pericial de ref. 88, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, certifique-se quanto à intimação do requerido e do Ministério 

Público sobre o laudo socioeconômico de ref. 57.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 73783 Nr: 2285-25.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de ref. 75.

Expeça-se alvára para levantamento dos valores do RPV de ref. 72, 

observando os dados indicados em ref.75

Em razão do ofício de ref. 77, expeça-se novo RPV para pagamento dos 

honorários advocatícios, observando-se as exigências ali especificadas.

 Com a vinda, intime-se o requerido para ciência e eventuais providências, 

nos termos do provimento 68 do CNJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76610 Nr: 363-12.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZELIA SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerente para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar sobre os embargos de declaração opostos em ref. 75.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101999 Nr: 1560-31.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Gomes Lisboa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

idade rural em que Maria Conceição Gomes Lisboa, move em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ambos qualificados na 

exordial.

O requerido foi citado na presente ação e apresentou contestação em ref. 

09.

À ref. 14 o requerente informa a ausência de interesse no prosseguimento 

do feito, pugnando por sua extinção (art. 485, VIII do CPC).

Intimado sobre o pedido, o requerido quedou-se inerte (ref. 21).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

O pedido de desistência há de ser acatado, tendo em vista a ausência de 

impugnação do requerido quanto ao pleito.

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência formulado e, em 

consequência, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, VIII do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme art. 90, caput, do CPC, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica 

suspensa em razão da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC).

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101938 Nr: 1531-78.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria por 

idade rural movida por Camila Barbosa dos Santos, move em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ambos qualificados na 

exordial.

O requerido foi citado e apresentou contestação em ref. 09.

À ref. 14 o autor desistiu da ação (art. 485, VIII do CPC).
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Intimado sobre o pedido, o requerido quedou-se inerte (ref. 21).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

O pedido de desistência há de ser acatado, tendo em vista a ausência de 

impugnação do requerido quanto ao pleito.

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência formulado e, em 

consequência, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, VIII, do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme art. 90, caput, do CPC, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica 

suspensa em razão da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC).

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68632 Nr: 180-75.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTINS SPOHR - 

OAB:2376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:2139680

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar sobre o laudo pericial 

de ref. 31, complementado em ref. 63, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78386 Nr: 1031-80.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a tempestividade do recurso de apelação interposto à ref. 

59.

Intimada das contrarrazões, a parte requerida permaneceu inerte (ref.62).

Determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

para apreciação do recurso interposto.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82080 Nr: 2825-39.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDA GOMES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a tempestividade do recurso de apelação interposto à ref. 

54.

Intimada das contrarrazões, a parte requerida permaneceu inerte (ref.57).

Determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

para apreciação do recurso interposto.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83330 Nr: 3506-09.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACI NERES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se a parte requerente para, querendo, manifestar sobre o laudo 

sócio-econômico de ref. 36, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80287 Nr: 1811-20.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORINA RIBEIRO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a tempestividade do recurso de apelação interposto à ref. 

59.

Intimada das contrarrazões, a parte requerida permaneceu inerte (ref.62).

Determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

para apreciação do recurso interposto.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89793 Nr: 2537-57.2017.811.0012

 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: ALCIDES MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 43: Intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79662 Nr: 1544-48.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79695 Nr: 1570-46.2016.811.0012

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79675 Nr: 1554-92.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELITA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75641 Nr: 3204-14.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO PROGRESSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA NUNES DE OLIVEIRA - 

OAB:23506

 Vistos.

Intime-se a advogada da parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicar bens passiveis a penhora a fim de garantir a execução.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87943 Nr: 1368-35.2017.811.0012

 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: NIDA SALEH ALI, AHMAD OTHMAN TALEB KHADER, 

NAJLA SALEH ALI, NAJAT SALEH ALI, RANA SALEH ABED RABBO, 

LORENA NIDAL SALEH, LUAY NIDAL SALEH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALEH ALI SALEH ABED RABBO, 

ESPÓLIO DE ZIENAB SALEH ABED RABBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA SOARES MATOS - 

OAB:18383/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLYANA SOARES MATOS - 

OAB:18383/OAB/MT

 Vistos.

Acolho a cota ministerial de ref. 26, determinando a avaliação dos bens 

listados nas primeiras declarações, salientando que o presente feito não 

corre sob o pálio da gratuidade de justiça.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Avaliados, intime-se a inventariante para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre o valor atribuído e, em seguida, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público.

Sem prejuízo, cumpra-se a decisão de ref. 13 integralmente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 64356 Nr: 3125-06.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY CLAUDIO KOCHHANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. PAVIMENTADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GYULLIANA GABRIELA DE LIMA 

RIZZARDI - OAB:16961/O, JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CC PAVIMENTADORA LTDA. opôs impugnação contra a ação de 

execução que lhe é movida por ARY CLAUDIO KOCHHANN, requerendo a 

suspensão da presente “executio”, por ter lhe sido deferido pedido de 

recuperação judicial, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de 

Cachoeirinha-RS.

A impugnação foi apresentada às fls. 65/67 e veio acompanhada dos 

documentos de fls. 68/75.

O exequente manifestou às fls. 81/85, rebatendo os argumentos 

apresentados pela executada e requerendo o prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que merece registro.

Decido.

Primeiramente, em que pese a nomenclatura atribuída à peça, ante o 

princípio da instrumentalidade das formas, recebo a impugnação de fls. 

65/67 como objeção de não-executividade.

Nesta senda, não há dúvida acerca da possibilidade de oposição de 

exceção de executividade em casos como o dos autos, notadamente 

quando destinada à arguição de matérias de ordem pública, das quais 

poderia o magistrado conhecer até mesmo de ofício.

Nada obstante, razão não assiste à excipiente.

Isso porque a suspensão das ações e execuções contra a recuperanda 

só se dá pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, “ex vi” do art. 6º, § 4º 

da Lei nº 11.101/2005, contado da data do deferimento da recuperação 

judicial, prazo que, a toda evidência já escoou, uma vez que o deferimento 

do pedido de recuperação judicial da excipiente foi deferido em 28/10/2015 

(fls. 68/69), portanto, há mais de dois anos, de modo que o 

prosseguimento desta ação é medida que se impõe.

Posto isso, não acolho a objeção de não-executividade suscitada.

As custas eventualmente acrescidas pelo incidente serão suportadas pela 

excipiente.

Deixo de fixar honorários, haja vista a natureza interlocutória deste 

“decisum”.

No mais, considerando que a última atualização do débito data de julho de 

2017, intime-se a exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova a atualização da quantia perseguida, requerendo o que entender 

de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000179-68.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IURI NEPOMUCENO AUGUSTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000179-68.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

EXECUTADO: IURI NEPOMUCENO AUGUSTO Vistos. I - DEFIRO o pedido de 

suspensão elaborado às folhas retro. II - Aguarde-se em Cartório o prazo 

solicitado. III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 
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for de direito. Intimem-se. Nova Xavantina/MT, 6 de agosto de 2018. 

Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000338-11.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY FRAGUAS JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000338-11.2018.8.11.0012. 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: SIDNEY FRAGUAS JUNIOR Vistos. 

Intime-se a parte exequente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de juntar aos autos comprovante de recolhimentos das custas 

iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpre-se. 

Nova Xavantina/MT, 19 de julho de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos 

Juíza de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75610 Nr: 3181-68.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 35: intime-se a parte exequente para manifestação quanto ao bem 

dado em garantia da execução.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97640 Nr: 7175-36.2017.811.0012

 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: WILLIAM BARROS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80507 Nr: 1884-89.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO GOMES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66879 Nr: 1943-48.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DA SILVA SILVA, MARCO AURELIO MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP, MARIO TAKATSUKA - OAB:43638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

3.221,72 (três mil duzentos e vinte e um e setenta e dois centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 87. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 1.610,86 (um mil seiscentos e dez e oitenta 

e seis centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 1.610,86 (um 

mil seiscentos e dez e oitenta e seis centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Nova Xavantina, 06 de agosto de 2018.

 Antonia Maria de Moura

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010260-25.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 

sentença (Id. 14638840), encaminho intimação ao exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, forneça a conta bancária para transferência dos 

valores depositados. Ficando ciente que extrapolado o prazo sem 

manifestação os autos serão arquivados por inércia da parte. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 9 de agosto de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010225-65.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE LIRA FONSECA SANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Analisando a manifestação da parte 

exequente (Id. 13299031), verifico através dos cálculos constantes do Id. 

12571141 que, a princípio, tem razão quanto ao valor depositado à menor 

pelo executado, motivo pelo qual encaminho intimação para que a parte 

executada cumpra com o restante de sua obrigação, no prazo de 10 (dez) 
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dias, procedendo com o depósito do valor de R$=780,56= (setecentos e 

oitenta reais e cinquenta e seis centavos). Comprovado o pagamento, 

encaminhe-se o feito concluso para sentença de extinção. Decorrido o 

prazo sem manifestação ou comprovação do pagamento, intime-se o 

exequente para requerer o que lhe for de direito. O referido é verdade e 

dou fé. Nova Xavantina, 9 de agosto de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010436-04.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

A.DA R. REIS - SERVICOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ALVES DE SOUZA RODRIGUES CAMPOS 

(REQUERIDO)

PAULA JEORGEA DE SOUZA CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO OAB - MT0021402A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010436-04.2016.8.11.0012; Valor causa: R$ 2.168,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[LOCAÇÃO 

DE IMÓVEL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: A.DA R. 

REIS - SERVICOS Parte Ré: REQUERIDO: PAULA JEORGEA DE SOUZA 

CAMPOS, MARIA AUXILIADORA ALVES DE SOUZA RODRIGUES CAMPOS 

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 Revelia. As Reclamadas, embora devidamente citadas (Id 7942649 e Id 

7942645), deixaram de comparecer na audiência de conciliação (Id 

7942668), tendo apresentado a 2º reclamada contestação (Id 7942663). 

Por esta razão, reconheço a revelia das Reclamadas, nos termos do art. 

20 da Lei nº 9.099/95, entretanto, a “caraterização de revelia não induz a 

uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, 

permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em 

confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu 

convencimento.” (STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 

28/05/2014). - Da Incompetência deste Juizado. Não merece acolhida a 

preliminar suscitada pela 2º reclamada, por força dos demais incisos do 

art. 4º da Lei 9.099/95, vejamos: Art. 4º É competente, para as causas 

previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério 

do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação 

ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. Mérito. Noticia a 

reclamante que firmou contrato imobiliário com as reclamadas no período 

de 20/06/2012 até 01/12/2014, que as mesmas não entregaram as chaves 

na imobiliária, não pagaram aluguéis, não realizaram a pintura externa e 

interna do imóvel, não quitaram os débitos de água, não realizaram os 

reparos necessários, além de deixar o imóvel com lixos domésticos, 

razões pelas quais litiga o reclamante ao pagamento que perfaz o total de 

R$ 2.168,00 (dois mil cento e sessenta e oito reais). A 2º reclamada, 

REVEL, aduz que nunca morou em qualquer imóvel da reclamante, sendo 

certo que não se sabe como e porque está cobrando o suposto aluguel do 

mês de 01/11/2014 a 01/12/2014. Alega que a parte autora não trouxe ou 

demonstrou provas, recibos ou notas das alegadas compras e despesas 

pleiteando obter lucro ou vantagens para si. Em sede de impugnação a 

reclamante anexou: contas de energia em nome da 2º reclamada (Id 

8047039), recibos de aluguéis (Id 8050130), ordem de serviço e contas de 

água em nome EURICO SOUZA GODOY (Id 8050130). Pois bem, 

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 a reclamante realizou CONTRATO DE 

LOCAÇÃO e Laudo de Vistoria com as reclamadas. Ademais, consta em 

alguns documentos nome de terceiro estranho ao processo. Insta 

consignar que a reclamante não especifica o imóvel locado e gerador da 

demanda, bem como não fez prova de quem é o proprietário ou possuidor 

de poderes para administrar e executar. 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. Neste caso, o reclamante deixou de comprovar os alegados 

fatos narrados, tendo em vista que não foi juntado nenhum documento que 

comprovasse a relação jurídica entre as partes. 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, 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 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 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. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-86.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRAGA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAUNY RODRIGUES PEREIRA OAB - GO46968 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000290-86.2017.8.11.0012; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUCAS FRAGA BISPO Parte Ré: REQUERIDO: 

ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES 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 11308239). 

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. 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. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-93.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUZA MARIA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010001-93.2017.8.11.0012; Valor causa: R$ 10.130,29; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELEUZA 

MARIA DA SILVA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS 
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LTDA 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 NCPC/15. O 

caso se refere a Reclamação formulada pela Reclamante, visando ser 

compensado pela falha na prestação dos serviços da Reclamada, diante 

da cobrança de valores acima do contratado. Informa que tratar-se de 

prática constante da reclamada, vez que em ocasião anterior a esta, por 

razões semelhantes, buscou ajuda judicial (processo n. 8010306- 

48.2015.811.0012) para ter seu problema resolvido, no qual foi a requerida 

condenada na sentença em anexo, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) a titulo de danos morais, e devolver o valor pago em excedente 

para a Requerente. Em suma, na defesa a Reclamada alega que os 

valores cobrados estão corretos, conforme contratação, que a assinatura 

está suspensa por falta de pagamento, que a cliente tem um equipamento 

adicional, que todo ano ocorre reajuste anual da mensalidade dos planos 

de serviço e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, 

tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Da análise dos autos tenho que assiste razão à parte 

Reclamante, uma vez que, a Reclamada não impugnou especificadamente 

os fatos aduzidos pelo reclamante, não logrando êxito em demonstrar qual 

o tipo de contrato firmado, pois sequer digitalizou-o. Assim, resta 

caracterizada a falha na prestação dos serviços da Reclamada. Trata-se, 

no caso, de relação de consumo stricto sensu, restando caracterizado o 

defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor 

por esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade 

objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados a parte Reclamante. Quanto 

aos danos materiais, da mesma forma, entendo devidos, pois comprovado 

o pagamento das cobranças indevidas, revela-se nítido, o direito da parte 

Reclamante de ver restituída do valor, na forma simples, que lhe foi 

descontado indevidamente. Já no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Assim, 

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. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, I do NCPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial para: - DETERMINAR a padronização das 

cobranças da mensalidade do pacote contratado em R$ 89,90 (oitenta e 

nove reais e noventa centavos), com ressalva para o reajuste anual, nos 

moldes da cláusula 5.1 do contrato “Condições Gerais de Assinatura”; - 

CONDENAR a empresa reclamada restituir o valor de R$ 130,29 (cento e 

trinta reais e vinte nove centavos), referente ao pagamento dos valores 

cobrados acima do contratado, acrescidos de juros de 1%, a partir do 

extravio, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data; - 

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. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza 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: 8010508-88.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010508-88.2016.8.11.0012; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROBERTO ALVES DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. 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 NCPC/15. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, tenho que a extinção do 

feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. Ressalte-se que, a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é determinada conforme as 

regras do art. 4º da Lei nº 9.099/1995. Por essa razão, o art. 51, III da Lei 

dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de extinção do feito sem 

julgamento de mérito quando reconhecida a incompetência territorial, 

conforme se transcreve: “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; II - quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação; III - quando for reconhecida a incompetência territorial; IV - 

quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta 

Lei; V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou 

não se der no prazo de trinta dias; VI - quando, falecido o réu, o autor não 

promover a citação dos sucessores no prazo de trinta dias da ciência do 

fato.” (grifo nosso). Com efeito, infere-se dos autos, mormente da exordial 

(Id 7943408) que o endereço do autor é “Rua BR 158, S/N, bairro 

indefinido, na cidade de Indianópolis” e na procuração (Id 7943415) “Rua 

BR 158, S/N, bairro indefinido, na cidade de Indianópolis-MT”, informações 

NÃO comprovadas através de comprovante de endereço. Insta salientar, 

que agência do banco reclamado localiza se no município de Barra do 

Garças – MT, conforme comprovante de senha (Id 7943419 ). Constato 

que a ação proposta no Juizado de Nova Xavantina/MT não mantém 

dissonância, pois se trata de local estranho a competência para solucionar 

a lide. Corroborando, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) 

aprovou o Enunciado 89, com a seguinte redação: "A incompetência 

territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais 

cíveis". Ademais, no caso dos autos, não há dúvida que a conduta 

supracitada se subsume ao art. 80 do NCPC. Nesse contexto é dever do 

magistrado condenar ao pagamento da multa, nos termos do art. 81 do 

mesmo código. Ante o exposto, reconheço a incompetência territorial no 

presente feito e, em consequência opino pela EXTINÇÃO do processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, III da Lei nº 9.099/95, 

CONDENANDO a parte autora em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao 

pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que FIXO 

em 20% (vinte por cento) do valor da causa e multa no importe de 2% 

(dois por cento) sobre o valor atribuído à causa. Publicada no Sistema 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. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-92.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT0002895A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010014-92.2017.8.11.0012; Valor causa: R$ 15.606,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: TARCISIO 

VALERIANO DOS PASSOS Parte Ré: REQUERIDO: EDITORA ABRIL 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 NCPC/15. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO, 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por TARCISIO 

VALERIANO DOS PASSOS em desfavor de EDITORA ABRIL 

COMUNICAÇÃO S.A - REVISTA VEJA, todos qualificados. Em síntese, 

alega a parte autora que contratou com a ré a assinatura da revista Veja, 

com vencimento em julho de 2016. Narra que, antes do término do 

contrato, telefonou para a requerida solicitando o cancelamento da relação 

contratual por descontentamento em relação ao teor político das notícias 

veiculadas, oportunidade em que foi convencido pelo atendente a 

prosseguir com o vínculo, com o que concordou, condicionando a 

manutenção da assinatura a que lhe telefonassem a fim de indagar quanto 

a pretensão de prorrogação da contratação. Sustenta que, decorrido o 

prazo, não apenas continuou recebendo os exemplares da revista, mas 

estes chegavam em duplicidade, sendo que, ao contatar a ré, foi 

informado de que teria feito duas assinaturas, o que nega veementemente. 

Assim, requer a declaração de inexistência da relação contratual 

vinculada à segunda assinatura, supostamente feita em abril de 2016, no 

valor mensal de R$ 60,67 (sessenta reais e sessenta e sete centavos), 

com vencimento em abril de 2019, que vem sendo debitada em sua conta 

bancaria de n.º 11.287-9, do Banco do Brasil S/A, agencia 1322-6. 

Pretende ainda o reembolso dos respectivos valores, bem como 

indenização a titulo de danos morais. A reclamada, em contestação, alega 

que a cobrança é legitima e que os serviços foram contratados. Pois muito 

bem. A reclamada afirma que a revista foi contratada, mas nada trás ao 

processo que comprove suas alegações. Não se podendo olvidar que 

neste conflito de interesses figuram, de um lado, uma renomada empresa, 

dotada de todas as possibilidades de produção de prova, e, de outro o 

particular, que se encontra na condição de consumidor. Neste particular, 

uma vez negado pela parte Reclamante a dívida que lhe fora imputada pela 

Reclamada e, sendo ela parte nitidamente hipossuficiente na relação de 

consumo, é ônus da ré comprovar a regularidade da contratação ou no 

mínimo ter a parte Reclamante recebido os supostos exemplares da 

revista que alega ter sido contratado, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor: “Art- 6º - São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI- a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. (grifo meu) A 

responsabilidade civil é, nesta hipótese, objetiva, o que significa que 

independeria, inclusive, de culpa da reclamada (Lei 8.078/90): “Art- 14 – O 

fornecedor de serviços reponde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” (negritei). 

Ainda, merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. Em razão ao dano moral, não assiste razão a parte ré quando diz 

da sua inexistência, pois não houve ilicitude da sua parte, mas o fato da 

Reclamada ter incluído cobranças de ASSINATURA DE REVISTA, SEM A 

SUA AUTORIZAÇÃO, já é suficiente para configurar o dano moral, pois é 

pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Assim, 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. Quanto aos danos 

materiais, da mesma forma, entendo devido, pois comprovado o 

pagamento das cobranças indevidas, revela-se nítido, o direito da parte 

Reclamante de ver restituída do valor que lhe foi descontado 

indevidamente. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do NCPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para: 

-DECLARAR a inexistência da dívida relativa ao suposto contrato com 

vencimento em abril/2019, e RATIFICAR os efeitos concedidos em tutela (Id 

7944274), para que cessem em definitivo os débitos que tenham origem na 

relação jurídica discutida nestes autos; - CONDENAR a empresa 

reclamada restituir o valor de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais) 

referente ao pagamento das cobranças indevidas, acrescidos de juros de 

1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir do efetivo desembolso; - 

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. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza 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 NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000225-91.2017.8.11.0012; Valor causa: R$ 13.027,78; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANGELINA NERES PEREIRA LIMA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BMG 

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 

11066359). 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. 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. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010542-63.2016.8.11.0012; Valor causa: R$ 12.900,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

PRISCILLA RODRIGUES DE TOLEDO RIBEIRO CASTRO Parte Ré: 

REQUERIDO: UNIMED ARAGUAIA 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 NCPC/2015, por verificar que o montante 

atribuído pela 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, entendo que a pretensão 

reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. 

Preliminar. - Da Inépcia da Inicial. A preliminar arguida pela reclamada se 

confunde com o mérito e com ele será analisada. Mérito. Trata se de Ação 

de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais 

proposta por PRISCILLA RODRIGUES DE TOLEDO RIBEIRO CASTRO em 

face de UNIMED ARAGUAIA, ambos qualificados nos autos. Em síntese, 

noticia a autora que possui contrato de plano de saúde com a reclamada e 

que realizou procedimento cirúrgico em 06/09/2016, para colocação de 

prótese de silicone em razão de assimetria mamária, perfazendo valor de 

R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais). Informa que solicitou por via 

notificação extrajudicial a restituição do referido valor, porém obteve da 

reclamada resposta negativa, e que o médico que realizou o procedimento 

cirúrgico afirmou que o plano de saúde UNIMED não iria autorizar o 

referido procedimento negando lhe conceder guia para solicitar 

autorização. Em sua defesa a reclamada afirma que é de conhecimento da 

autora que o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares 

não dá cobertura a procedimentos estéticos. Aponta que a autora não 

juntou nenhum relatório médico com descrição do ato cirúrgico, que não 

informou nome do medico que realizou a cirurgia e nem o local da 

realização do procedimento. Nega a existência de dano moral, pugnando 

pela improcedência da ação. Na impugnação a reclamante anexou aos 

autos notas fiscais referentes aos serviços hospitalares e recibo 

referente honorários da Equipe Cirúrgica e Instrumentação Cirúrgica (Id 

11269018). Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A lei 

federal nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de 

assistência à saúde, estabelece no art. 35-C, incisos I e II, critérios 

objetivos para se definir os casos de urgência e emergência que tornam 

obrigatória a cobertura do atendimento pretendido por quem contrata plano 

de saúde privado, dentro da amplitude do que foi pactuado. O inciso I 

define como de emergência os casos que implicarem risco imediato de 

vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em 

declaração do médico assistente. O inciso II estabelece como de urgência 

os casos resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no 

processo gestacional. Com efeito, verifico que não há nos autos 

documentos aptos a comprovar que o pedido de realização de cirurgia 

para colocação de prótese de silicone nas mamas da parte reclamante 

teria sido motivado por problema de saúde capaz de ter-lhe gerado risco 

imediato de morte ou de lesão irreparável, assim declarado expressamente 

por médico, o que caracterizaria o caso como de emergência/urgência. 

Embora os contratos de plano de saúde devam obedecer às regras do 

Código de Defesa do Consumidor, no caso concreto, não há prova da 

emergência/urgência, portanto, não se vislumbra qualquer ilicitude na 

negativa de cobertura por parte da Reclamada nos procedimentos de 

cunho estético. Portanto, se não houve o cometimento de ato ilícito, nem 

descumprimento de cláusula contratual por parte da Reclamada impossível 

na espécie acolher o pedido consistente na obrigação de fazer, tampouco 

de condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 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, fixando o valor da causa em R$ 35.200,00 (trinta e cinco 

mil e duzentos reais), correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos à 

data da distribuição da demanda, com fundamento no artigo 292, § 3°, do 

Novo Código de Processo Civil. 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 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. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010024-39.2017.8.11.0012; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JESSICA 

DIAS DOURADO Parte Ré: REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

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. Aduz o 

reclamante que é cliente da empresa ré há pelo menos um ano, porém, 

sofreu o cancelamento de sua assinatura mensal imotivadamente por três 

semanas. Aduz que passou a contatar a empresa para restabelecer o 

serviço pelo qual já havia pago, porém sem êxito, e que foi surpreendida 

ao descobrir cobrança no valor de R$ 7.285,40 (sete mil, duzentos e 

oitenta e cinco reais e quarenta centavos), razões pelas quais pugna pelo 

cancelamento da cobrança indevida e indenização a titulo de danos 

morais. Em síntese, a parte reclamada noticia que a reclamante adquiriu 

SKY Pré-Pago, no qual o equipamento é do cliente e vai com 06 meses do 

pacote SKY FIT com uma programação variada, incluindo esportes, filmes, 

músicas e muito entretenimento. Após o período adquirido (06 ou 12 

meses), os canais abertos permanecerão por mais 03 (três) meses. Caso 

o cliente não efetue nenhuma recarga após estes 03 (três) meses, o sinal 

ficará indisponível, inclusive os canais abertos e cortesias. Afirma que 

quanto a cobrança não há valor nenhum em aberto, que não cometeu ato 

ilícito e que não estão presentes os requisitos necessários ao dever de 

indenizar. Pois bem. Pelo que consta dos autos, não há razões para 

declarar o cancelamento da referida cobrança no valor de R$ 7.285,40, 

pois ao que tudo indica a referida cobrança NÃO EXISTE, senão vejamos: 

A UM) o reclamante não teve nenhuma restrição comercial registrada em 

seu nome em decorrência da cobrança indevida; A DOIS) a reclamada 

confirmou na defesa a inexistência de valores em aberto, e A TRÊS) na 

suposta cobrança não consta o nome da parte autora (Id 7944512). 

Assim, diante dos elementos e evidência apresentados, o cancelamento 

de serviço pré-pago por ausência de recarga configura exercício regular 

do direito da parte requerida. Dar procedência ao pedido de indenização 

seria consagrar a banalização dos danos morais, importante conquista 

jurídica trazida a partir do Texto Constitucional de 1988, reservada aos 

casos em que, realmente, se configure a dor, o sofrimento, a humilhação 
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ou a exposição pública. 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 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 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. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000479-31.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento. 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. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000522-65.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DE SOUZA MAGALHAES (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento. 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. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000538-19.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS OTAVIO MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO PEDERIVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento. 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. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000521-80.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ GEREMIA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento. 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. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA Gestora Judiciária

Expediente

 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

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca impulsiono estes autos para 

intimar o advogado da parte requerida para apresentar alegações finais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84344 Nr: 4398-79.2017.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Flavio de Souza, Naide Nei Pereira de Souza, José 

Christovão de Souza, Paulo Luiz Camilo, Elizabete Maria de Souza Camilo, 

Espólio de Antonio Laercio de Souza, Vanda Maria Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Pereira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laerte Silvério - OAB:97.410/SP, 

Marcos Vinicius Silvério - OAB:16319, Vanuza Marcon Matheus 

Silverio - OAB:12.762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – INTIMAR parte autora

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o (a) advogado(a) da parte autora acerca do 

artigo 455 do Código de Processo Civil em que aduz que cabe a(ao) 

mesmo(a) informar ou intimar a testemunha por ele(a) arrolada do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71859 Nr: 2375-97.2016.811.0044
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane Aparecida James, CRISTIANI 

APARECIDA JAMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 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 para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da Certidão do Oficial de justiça de fl. 

57.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88550 Nr: 1801-06.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Nantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17.933/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos requeridos na Comarca de Primavera do Leste-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.: 85389 Nr: 189-33.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Laraianas Ltda, Espólio de Esmeraldino 

Alencar de Campos, Ana Maria Aparecida Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Procurador - Geral Fiscal - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cite-se a parte executada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a 

dívida com juros, multa de mora e encargos, ou garanta a execução, 

conforme preceitua o artigo 8º da Lei nº 6.830/80.

Frustrada a citação na forma requerida, intime-se, desde logo, a parte 

exequente para manifestação, em 05 (cinco) dias.

Não sendo efetuado o pagamento, nem garantida a execução, proceda-se 

a penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, bem 

como a avaliação de tais bens, devendo o valor constar no auto de 

penhora, conforme determina o artigo 13 da Lei nº 6.830/80.

Efetivada a penhora ou o arresto, providencie-se o registro, se for o caso 

(artigo 14 da Lei n° 6.830/80), e a avaliação dos bens penhorados ou 

arrestados, assim como, intime-se a parte executada, que poderá 

impugnar a avaliação e oferecer embargos, tudo no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, por ora.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 90228 Nr: 2645-53.2018.811.0044

 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: Lucia Maria Carvalho 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.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Cite-se o requerido para contestar a ação, no prazo legal.

 Decorrido o prazo da contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85513 Nr: 253-43.2018.811.0044

 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: Luci Mayumi Sato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 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.

 Analisando os autos, verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, RECEBO a inicial.

Ainda, oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato.

Assim, cite-se o requerido para, querendo, apresentar defesa, no prazo 

legal, observado o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, 

fazendo constar as advertências legais do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89786 Nr: 2415-11.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flaviano Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Proceda-se a nova impressão da misssiva e organize a ordem dos 

documentos.

 Após, cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de mandado.

 Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando as informações.

 Após, devolvam-me os autos à origem com as homenagens deste Juízo, 

procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89877 Nr: 2462-82.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO ACACIA LTDA ME, Melissa Cristina Carvalho 

Bisco, Lilia Cristina Carvalho Bisco Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Inicialmente, certifique on Sr. Gestor a tempestividade dos presentes 

embargos.

 Se tempestivos, recebo os presentes embargos.

 No entanto, sem efeito suspensivo, uma vez que os embargantes não 

comprovaram os requisitos para a concessão da tutela provisória, unido 

ao fato de que a execução não está garantida por penhora, conforme 
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exige o artigo 919 do Código deProcesso Civil.

 Nos moldes do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

 Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se os embargados e intimem-se as partes para que compareçam 

à audiência, acompanhados de seus respectivos advogados.

 A intimação das partes deverá ser pessoal.

 Ao serem intimados, os embargados deverão ser cientificados de que o 

prazo para defesa é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em 

lei.

 Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguaradr o decurso do prazo para 

apresentação de defesa.

 Decorrido o prazo para apresentação de manifestação, abra-se vistas à 

parte autora para deliberação, em 15 (quinze) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 3675 Nr: 83-38.1999.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Leônes Wits da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 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 que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar no que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89301 Nr: 2181-29.2018.811.0044

 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: Valdevino Amancio 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:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89299 Nr: 2179-59.2018.811.0044

 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: Waldecy Pires das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89001 Nr: 2026-26.2018.811.0044

 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: Maria Ferreira 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:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88848 Nr: 1941-40.2018.811.0044

 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: Ana Maria 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:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88842 Nr: 1937-03.2018.811.0044

 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: Lucilene Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88839 Nr: 1935-33.2018.811.0044

 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: Ailson 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:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88687 Nr: 1868-68.2018.811.0044

 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: Patrícia de Jesus Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ
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 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.: 88618 Nr: 1845-25.2018.811.0044

 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: Rosa Boscolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88605 Nr: 1834-93.2018.811.0044

 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: Eduardo Figueiredo Pádua Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88604 Nr: 1833-11.2018.811.0044

 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: Maria Aparecida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88481 Nr: 1769-98.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Francisco Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88479 Nr: 1767-31.2018.811.0044

 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: Odilio Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88407 Nr: 1701-51.2018.811.0044

 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: Maria Edis de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87028 Nr: 949-79.2018.811.0044

 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: Jeane de Oliveira Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87015 Nr: 944-57.2018.811.0044

 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: Daniela de Paula Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86948 Nr: 916-89.2018.811.0044

 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: Edileide Adriele da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86079 Nr: 488-10.2018.811.0044
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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: Eleide André de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83075 Nr: 3805-50.2017.811.0044

 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: Liliane Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Paranatinga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Felix Ferreira - 

OAB:17922/A/MT, Daniel Paulo Maia Teixeira - OAB:4705

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Comarca de Peixoto de Azevedo

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL 

PARA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT

EDITAL N. 10/2018/DF

 Excelentíssimo Senhor Doutor Evandro Juarez Rodrigues, Diretor do Foro 

da Comarca de Peixoto de Azevedo do Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, juntamente com a Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo, e considerando o disposto no Provimento 06/2014/CM, de 

07/03/2014, bem como o Edital nº 08/2018/DF, resolvem;

 01. Torna Pública a Classificação dos candidatos inscritos para 

credenciamento de pessoas habilitadas a atuar na Assistente Social, 

Comarca de Peixoto de Azevedo.

CLASSIFICAÇÃO

NOME

NOTA

1ª

Celia Aparecida Matos da Silva

10.0

2ª

Nelci Margarete Magnabosco

7.20

3ª

Thais da Silva Ribeiro

6.80

4ª

Luzimar Alexandre dos Santos Amorim

4.50

5ª

Cristine Renata Perego

4.00

6ª

Elba Cristiane Nascimento da Cunha

2.25

7ª

Gilmara Cristina Raposo dos Santos da Costa

 2.00

8ª

Kelliane Gonçalves Brito Silva

0.00

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado 

nesta cidade e Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, 

Eu (Roberta Torres Mourão Vieira) Gestora Geral, que o digitei.

 Peixoto de Azevedo/MT, 08 de agosto de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL 

PARA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT

EDITAL N. 09/2018/DF

Excelentíssimo Senhor Doutor Evandro Juarez Rodrigues, Diretor do Foro 

da Comarca de Peixoto de Azevedo do Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, torna pública a inscrição dos interessados, no 

processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas nas 

áreas de Assistente Social.

 CANDIDATOS INSCRITOS,

Nº

INSCRIÇÃO

NOME

01

01

Nelci Margarete Magnabosco

02

02

Thais da Silva Ribeiro

03

03

Kelliane Gonçalves Brito Silva

04

04

Gilmara Cristina Raposo dos Santos da Costa

05

05

Luzimar Alexandre dos Santos Amorim

06

06

Elba Cristiane Nascimento da Cunha

07

07

Cristine Renata Perego

08

08

Celia Aparecida Matos da Silva

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado 

nesta Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado do Mato Grosso, aos sete 

dia do mês de agosto de dois mil e dezoito (07/08/2018). Eu Roberta 

Torres Mourão Vieira, Gestora Geral, que digitei.

 Peixoto de Azevedo-MT, 07 de agosto de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43776 Nr: 1943-20.2011.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da manifestação de fls. 196/198 e certidão de fl. 201, defiro a 

restituição do prazo para manifestação quando a decisão de fls. 187/18, 

com fulcro no artigo 221 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 
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autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90301 Nr: 1518-46.2018.811.0023

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PARANHOS FILHO, GERALDO PARANHOS 

COSTA, MARLENE PARANHOS NEVES, MARIA APARECIDA PARANHOS 

NEVES, MARIA BERNARDINA SOUTO PARANHOS, SIMONE ROQUIA 

BORGES PARANHOS,, ADEMILTON SANTOS BARBOSA, ELVIS 

PARANHOS LIBERATO, JORGE ABRAAO PARANHOS QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA PARANHOS COSTA, ONOFRE 

PARANHOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSON APARECIDO DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:12937/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a parte autora do despacho a seguir tanscrita: 

Chamo o feito a ordem. Considerando a certidão de fls. 38, revogo a 

decisão lançada do sistema apolo na data de 10/07/2018. Nomeio 

inventariante o Sr. José Paranhos Filho, sob compromisso a ser prestado 

em 05 (cinco) dias. Intime-se o inventariante José Paranhos Filho para 

juntar aos autos cópia dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se o inventariante José 

Paranhos Filho para juntar aos autos (i) cópia dos documentos pessoais, 

(ii) comprovante de endereço, e, (iii) a procuração COM PODERES PARA 

CONCILIAR outorgada pelos herdeiros Geraldo Paranhos Costa, Simone 

Roquia Borges Paranhos, Ademilton Santos Barbosa e Jorge Abraão 

Paranhos Queiroz, no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo sem 

cumprimento, deverão estes ser citados para, querendo, apresentar 

resposta no prazo legal. Deverá ainda o inventariante providenciar o 

recolhimento do ITCD na via administrativa e sua comprovação nos autos, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Após a juntada dos documentos faltantes, 

CITEM-SE as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal (CPC, art. 

626), bem como o Ministério Público e eventuais interessados, estes 

últimos por edital com prazo de 20 (vinte) dias, manifestando-se sobre os 

valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 

(quinze) dias (CPC, art. 629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos 

pelos interessados, (CPC, art. 634), certificando o transcurso do prazo 

com ou sem manifestação. Uma vez efetuado o recolhimento do ITCD na 

via administrativa, intime-se a Fazenda Pública Estadual para manifestar 

quanto ao recolhimento, subentendendo o silêncio como ausência de 

pendências. Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e 

quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (CPC, 

art. 628) e digam, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 637).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72629 Nr: 1403-30.2015.811.0023

 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: CEZAR LUIS SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso dos autos a moléstia da parte autora decorre de causa 

preexistente, que obsta o benefício, consoante o Parágrafo Único do art. 

59 da Lei n. 8.213/91, bem como não cumpriu a carência necessária, de 

modo a permitir a concessão de benefício previdenciário. A ausência de 

comprovação carência da parte autora e a preexistência da moléstia 

impossibilitam o deferimento do benefício postulado na petição inicial. 

Desta forma, O pedido de concessão do benefício de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez deve ser, portanto, julgado 

improcedente, ressalvando-se que a superveniência de causa 

justificadora autoriza nova postulação de auxílio-doença/aposentadoria, 

pois a coisa julgada em casos da espécie se opera secundum eventus 

litis, vale dizer, segundo as circunstâncias da causa.Concluímos, portanto, 

que a doença incapacitante já estava presente muito antes de a parte 

autora adquiri a qualidade de segurado.DispositivoAnte o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84300 Nr: 1736-11.2017.811.0023

 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: STELLA MARIA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.Em atenção ao 

artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a 

instância superior para reexame necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75889 Nr: 3524-31.2015.811.0023

 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: LORIVAL DA COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Partindo dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos 

autos, após perícia médica, que a parte autora não se encontra acometida 

de situação que a impeça de trabalhar, requisito indispensável para a 

concessão do benefício pretendida. Principais quesitos da pericia:2. 

Regular estado geral;3. Agricultor;8. Refere ser hipertenso desde os 16 

anos de idade;9. Encontra-se estabilizada;12. Não há dados suficientes 

para determinar o grau de incapacidade.No caso, o perito médico afirmou 

que a doença encontra-se estabilizada, razão pela qual forçoso é 

reconhecer que há possibilidade de exercício de funções laborativas, o 

que afasta a presença dos requisitos acima mencionados para concessão 

do benefício (impossibilidade de reabilitação; impossibilidade do exercício 

de atividade que lhe garanta subsistência).DispositivoAnte o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte autora ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por 

ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 

98, § 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83538 Nr: 1259-85.2017.811.0023

 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: CLAIR LUIZ DE BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.Em atenção ao 

artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a 

instância superior para reexame necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82702 Nr: 668-26.2017.811.0023

 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: ELIAS MARCONDES DE ANDRADES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.Em atenção ao 

artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a 

instância superior para reexame necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68767 Nr: 2332-97.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILDA ESPINDULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício de auxílio-doença, no valor 

correspondente a 91% do salário-de-beneficio, com os acréscimos dos 

índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde a data da 

cessação do auxilio doença, julgando extinta a ação, com resolução de 

mérito.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença:1.Nome da Segurada: SILDA ESPINDULA;2.Benefício 

concedido: AUXÍLIO-DOENÇA;3.Data do início do benefício: 20/02/2014 (fl. 

62);4.Renda mensal inicial: 91% do salário-de-beneficio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83867 Nr: 1454-70.2017.811.0023

 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: WANESSA CRISTINA ARRUDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso, pelo prazo de 

5 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 

e do artigo 98, § 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84413 Nr: 1797-66.2017.811.0023

 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: LEOPOLDO JORGE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao pagamento da 

aposentadoria por idade ao Requerente LEOPOLDO JORGE DOS SANTOS, 

equivalente a 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da data indeferimento 

do requerimento administrativo (08/11/2016, fls. 22).Extingo o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82633 Nr: 619-82.2017.811.0023

 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: MANOEL SOARES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.Em atenção ao 

artigo 496, § 3º, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos a 

instância superior para reexame necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82946 Nr: 857-04.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, não logrou êxito a autora de demonstrar os requisitos do 

efetivo exercício da atividade rural em regime de economia familiar no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, não fazendo 

jus ao beneficio pleiteado.DispositivoAnte o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ficando suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80674 Nr: 2873-62.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELITON FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial e extingo o feito com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso, pelo prazo de 

5 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 

e do artigo 98, § 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77351 Nr: 891-13.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13.911/MT, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:MT/21.671, 

VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Principais quesitos da pericia:2.Diga o Sr. Perito, se o autor se apresenta 

INCAPACITADO par o trabalho que exerciaResposta: O Sr. Periciando 

referiu duas atividades que exercia, portanto para o trabalho rural sim, 

encontra-se incapacitado, porém como vigia não há incapacidade;No 

caso, o perito médico afirmou que não há incapacidade para função que a 

parte autora exerce, razão pela qual forçoso é reconhecer que há 

possibilidade de exercício de funções laborativas, o que afasta a 

presença dos requisitos acima mencionados para concessão do benefício 

(impossibilidade de reabilitação; impossibilidade do exercício de atividade 

que lhe garanta subsistência).DispositivoAnte o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, 

§ 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82270 Nr: 363-42.2017.811.0023

 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: ANTONIO MOREIRA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao pagamento da 

aposentadoria por idade ao Requerente ANTÔNIO MOREIRA SOUSA, 

equivalente a 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da data indeferimento 

do requerimento administrativo (29/3/2016, fls. 46/47).Extingo o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil.

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:

 Vistos etc.

Considerando que o requerente juntou aos autos toda a documentação 

exigida na Instrução Normativa SCA 02/2011 do TJ/MT, defiro a restituição 

dos valores depositados – guias n. 4750, 40751, 40782 e 40783.

Determino a remessa dos autos ao Departamento de Controle e 

Arrecadação do Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000361-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY FERNANDES DE SOUZA MARCHIORETTO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais 

e doze centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o 

campo: discriminação deve selecionar diligência, no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05 e no campo bairro, selecionar: Centro, para 

cumprimento do mandado de citação, devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001691-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE CARDOSO DE SOUZA SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELI DE MATOS (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001691-83.2018.8.11.0013. AUTOR: 

FILIPE CARDOSO DE SOUZA SA RÉU: GRACIELI DE MATOS 01 – Recebo a 

inicial; 02 – Defiro AJG; 03 – CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as 

partes para comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para a 

possibilidade de autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do 

CPC, a ser designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta 

Comarca. Não havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia; 

04 – Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou 

dos requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC; 05 – As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados ou Defensor Público; 06 – Intimem-se a parte autora por seu 

advogado constituído, ou, se assistida, pela Defensoria Pública. O(s) 

requerido(s), pessoalmente, por este mandado. Pontes e Lacerda, 9 de 

agosto de 2018. Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134517 Nr: 1225-43.2017.811.0013

 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: JBS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBALAPLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS 

LTDA, GRAND BRASIL FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-A, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PAVÃO JUNIOR - 

OAB:242307, EDISON PAVÃO JUNIOR - OAB:OAB/SP 242.307

 Certifico que já fora feitos as anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143471 Nr: 5026-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Hélvio Gomes de Moraes.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 Dê-se vistas ao Embargado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147401 Nr: 6758-80.2017.811.0013

 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: FIAT Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Queiroz de Freitas. - 

OAB:OAB/MT 8478-A

 Vistos.

Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

acolhidos.

Posto isto acolho os Embargos Declaratórios para determinar a baixa do 

gravame do veículo objeto da lide.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148201 Nr: 7105-16.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Carlos Mágio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Mágio, Hailton Mágio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAILTON MAGIO - 

OAB:15839/O

 Vistos.

 A falta de regular preparo configura ausência de pressuposto de 

constituição válida e regular do processo, sendo imperativa a extinção do 

feito na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil, independente de 

intimação pessoal da parte.

O não recolhimento das custas iniciais leva a extinção do processo.

Posto isto, Julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos 

dos arts. 290 c/c 485, IV, do Código de Processo Civil.

Arquive-se, com baixa na distribuição.

P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61357 Nr: 1698-39.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo de Caires Terrenghi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 A vida forense diária ensina que a melhor sentença não tem maior valor 

que o mais singelo dos acordos. A jurisdição, enquanto atividade 

meramente substitutiva, dirime o litígio, do ponto de vista dos seus efeitos 

jurídicos, mas na imensa maioria das vezes, ao contrário de eliminar o 

conflito subjetivo entre as partes, o incrementa, gerando maior. Na 

conciliação, diferentemente, não existem vencedores nem perdedores. 

São as partes que constroem a solução para os próprios problemas, 

tornando-se responsáveis pelos compromissos que assumem, 

resgatando, tanto quanto possível, a capacidade de relacionamento.

Desta forma, visando otimizar os serviços deste Juízo, buscando a 

solução pacífica e a conciliação entre as partes, determino a re messa 

dos autos ao Núcleo de Mediação e Conciliação para que designe nova 

audiência de conciliação.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155413 Nr: 10569-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente para que dê andamento ao feito em cinco dias, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145709 Nr: 5996-64.2017.811.0013

 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: Ilda Luiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data a parte autora não apresentou 

contrarazões ao recurso de apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135585 Nr: 1721-72.2017.811.0013

 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: Lindolfo Antunes, Terezinha Araújo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. M. GRACINDO LTDA – ME, Mapfre Seguros 

Gerais S.A, Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A, 

REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MENDES DA SILVA - 

OAB:21687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estevan Soletti - 

OAB:3702/RO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013/A

 Vistos.

Diante da justificativa apresentada, acolho os embargos de declaração 

para cancelar a audiência designada para o dia 08.08.2018.

Readequo a audiência para o dia 15.08.2018, às 16h00.

Oficie-se requisitando o Policial Rodoviário Federal para comparecimento 

em audiência como determinado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 132724 Nr: 468-49.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Zarzenon e Cia Ltda ME, Isabel Zarzenon, 

Ademilson Zarzenon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida foi intimada para que no prazo legal efetue 
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o pagamento do equivalente em dinheiro do valor do débito, qual 

seja,13.891,82 (treze mil oitocentos e noventa e um reais e oitenta e dois 

centavos)e até a presente data não consta comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101852 Nr: 2875-96.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizete Francisco de Oliveira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Luciani 

Freire Sanches da Silva, Éder Luís Burgo Guevara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166625 Nr: 3470-90.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RIQUELME, GISLENE RODRIGUES 

RIQUELME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divanira Niemens Leal, Amarildo Niemem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, MAÍRA GASPAR SANTOS - OAB:21014/O

 Vistos.

 Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

a serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167843 Nr: 4038-09.2018.811.0013

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DA SILVEIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência para o dia 24/10/2018 às 17h30. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163844 Nr: 2087-77.2018.811.0013

 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: PPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I–INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial deduzido por KAIO SANTOS MACEDO, em 

face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, para o fim de 

DECLARAR inexigível a concessão do auxílio-reclusão no caso sub judice, 

por não ter comprovado o requisito de baixa renda. CONDENO o Autor ao 

pagamento de custas e despesas processuais e honorários de advogado, 

arbitrados em 10% do valor da causa, observada a justiça gratuita. Em 

caso de interposição de recurso de apelação, mantenho a presente 

sentença por seus próprios fundamentos. Desta forma, desde já declino 

de exercer o juízo de retratação. Advirta(m)-se que nos termos do artigo 

1.012 do Novo Código de Processo Civil, não cabe ao juízo de primeiro 

grau o juízo de admissibilidade (análise de preparo, tempestividade), 

intimando-se a parte contrária por seu(s) advogado(s) para 

contrarrazões, nos termos do artigo 1.010, §1º e 2º, do Novo Código de 

Processo Civil, no prazo de 15 dias. Em decorrido o prazo para 

apresentação das contrarrazões, certifique a Serventia, e remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal. Oportunamente, arquivem-se 

os autos. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165050 Nr: 2699-15.2018.811.0013

 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: ELSON MUNIZ DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou a data de indeferimento 

administrativo do dia 11/10/2017.Referido benefício deverá ser acrescido 

de atualização, remuneração do capital e compensação da mora através 

dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), conforme 

Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150855 Nr: 8391-29.2017.811.0013

 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: CLEONICE ALVES RODRIGUES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

acolhidos.

Posto isto acolho os Embargos Declaratórios para, que integrando a 

sentença de Ref: 42, determinar que o benefício previdenciário seja 

concedido pelo prazo de um ano.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148996 Nr: 7437-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigovale de Guaporé Com. E Ind. De Carnes Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANYEL MORAES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 
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JUNIOR - OAB:7191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antenor Mateus Correia 

Neto - OAB:OAB/AL 8.222

 Às partes para que apresentem alegações finais, em 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 118536 Nr: 3059-18.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GUIMARÃES PEREGO 

- OAB:344797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO GONÇALO GOMES 

DA SILVA JUNIOR - OAB:7940

 Intime-se a autora. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151628 Nr: 8705-72.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Kesia Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT, WANESSA MORAIS 

SANTOS - OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, e condeno 

o requerido a pagar, a título de alimentos mensais, 10% do salário bruto a 

ser descontado diretamente em folha de pagamento, a partir deste 

‘decisum’, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil.Intime-se o autor para que, em cinco dias, informe conta 

bancária para transferência.Após, oficie-se à Secretaria de Estado de 

Gestão Pública do Estado de Mato Grosso para que proceda ao desconto 

de 10% do valor do salário bruto do requerido e a transferência à conta da 

requerente.Pelo princípio da sucumbência, condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios. 

Como o requerido também possui o benefício da AJG, a cobrança de tais 

parcelas sucumbenciais ficam suspensas.Dê ciência ao Ministério Público 

Estadual.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159330 Nr: 87-07.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilda Timm Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada através de 

seu advogado, via DJE, para manifestar-se acerca da juntada do mandado 

de referencia 57, e até a presente data não manifestou.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 12166 Nr: 1520-42.2001.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Miguel Vieira Chagas, Maria Ana Chagas 

Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abrão Soares de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amarildo Borges de Oliveira - 

OAB:6121, Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 Ao exequente para indicar bens à penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61005 Nr: 1345-96.2011.811.0013

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eli Donizete Azeredo Serafim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ FANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Peron - OAB:3060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Certifico que entrei em contato via telefone com advogado do requerido 

acerca da audiência designada para o dia 31/08/2018, e o mesmo 

informou que esta ciente e comparecerá com seu cliente independente de 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159021 Nr: 12435-91.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste de Araputanga - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Jesse Silva da Cunha Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141555 Nr: 4285-24.2017.811.0013

 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 CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Clésio Queiróz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607/RS, volnei copetti - OAB:58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 106500 Nr: 4812-44.2015.811.0013

 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: Maria Neuza Soares da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefónica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda B. de Oliveira Sodré 

- OAB:13.333/MT, Fayrouz Mahala Arfox - OAB:13033

 Homologo os cálculos da contadora judicial (ref. 181). Intime-se a 

executada para efetuar o pagamento em 15 dias. Sob pena de penhora 

on-line. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 469 de 635



 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158198 Nr: 11920-56.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Gonçalves Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir da data do requerimento administrativo, em 

29/08/2016, calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

que converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício deverá 

ser acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, 

STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono 

do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162892 Nr: 1713-61.2018.811.0013

 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 SONIA DA SILVA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.Em decorrência do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à 

execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte requerente, nos 

termos do art. 98, §3°, do NCPC (fl. 17).Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Com o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação das partes pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º 

do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167650 Nr: 3944-61.2018.811.0013

 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: Noelly Marcela de Jesus Prestes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVI-LACERDA - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PONTES E LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PENSÃO POR MORTE RURAL 

ajuizada por NOELLY MARCELA DE JESUS PRESTES, devidamente 

qualificada, em desfavor do FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DE PONTES E LACERDA – PREVI-LACERDA.

A inicial se fez acompanhar dos documentos de fls. 7/32.

O réu foi devidamente citado e, a despeito disso, não apresentou 

respostas, conforme certidão de fl. 47.

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 357 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: a existência de convivência/união estável 

entre a requerente e o “de cujus” 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 25 de setembro de 2018, às 14h00min, para a realização 

de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão 

colhidas as declarações das testemunhas oportunamente arroladas, bem 

como o depoimento pessoal da autora, em observância ao disposto no art. 

139, VIII, do Código de Processo Civil. Ademais, na forma do art. 455 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.: 160379 Nr: 622-33.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Luiz Bueno Lanzarin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edney Martins Guilherme - 

OAB:21985-A MT, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:MT 18473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Certifico e dou fé que o pedido de levantamento da restrição via Sistema 

RENAJUD, formulado às fls. 84/89 (ref. 42) já foi atendido, conforme 

documento de fl. 82 (ref. 39). Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte autora para se manifestar, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 61200 Nr: 1540-81.2011.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Ferreira da Silva, Cirlei Dias da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICÍNIO MINEIRO LTDA, Idaíla Amaral Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denis Amaral Souto - 

OAB:140623-MG

 Certifico e dou fé que, a despeito do requerimento formulado às fls. 

403/404 (ref. 68), a certidão de trânsito em julgado já foi expedida pelo e. 

Tribunal de Justiça e consta à fl. 397 (ref. 61). Certifico ainda que 

decorreu o prazo do edital de fl. 408 (ref. 73), concedido aos interessados 
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ausentes, incertos e desconhecidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 126461 Nr: 6457-70.2016.811.0013

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MACHADO DE 

OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SUZANA SIMPLES CAMARGO, devidamente qualificada, ajuizou a 

presente AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL em desfavor de CARLOS ANDRÉ DE MELO, também qualificada.

O feito tramitou regularmente e à fl. 52 a autora informou, pessoalmente 

perante a secretaria da vara, sua intenção em desistir do trâmite 

processual. Posteriormente, instado a se manifestar, o Ministério Público 

não se opôs ao referenciado pedido, conforme cota de fl. 55.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

De acordo com a informação constante dos autos (fl. 52), a autora não 

mais pretende prosseguir com o trâmite do presente feito. Lado outro, 

dispensou-se o cumprimento do disposto no art. 485, § 4º, do CPC, visto 

que o réu, a despeito de ter sido pessoalmente citado, não apresentou 

respostas, conforme consta da certidão de fl. 41.

Nesta esteira, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na 

forma do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Em observância ao princípio da causalidade, CONDENO a autora ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, conforme art. 90, 

“caput”, do CPC, bem como aos honorários de advogado, os quais FIXO no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC. No 

entanto, considerando a concessão das benesses da assistência 

judiciária gratuita, a cobrança de tais verbas fica suspensa, consoante 

dispõe o art. 98, § 3º, do CPC.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

NOTIFIQUE-SE a Defensoria Pública.

Transitada em julgado a presente sentença, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 138315 Nr: 3004-33.2017.811.0013

 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: LARISSA DA SILVA SOUZA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123302 Nr: 5081-49.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FERREIRA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140813 Nr: 4006-38.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE ROCHA DE SOUZA, JHONATAS SOUSA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Psicossocial foi 

juntado aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos 

vistas para a parte autora se manifestar, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 131599 Nr: 8842-88.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Conquista D'Oeste/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁCERES TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DORRIGUETTE DE 

OLIVEIRA - OAB:15336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana da Silva Carvalho - 

OAB:10.627

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, 

extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré, CÁCERES 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME ao pagamento de dano material, no 

valor de R$ 42.382,47 (quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais 

e quarenta e sete centavos), acrescidos de correção monetária, a partir 

do efetivo desembolso (Súmula nº 43 do STJ), e juros de mora, no patamar 

de 1% a.m, a contar da data da citação (CC, art. 397).Em decorrência do 

princípio da causalidade, CONDENO a ré ao pagamento das custas e taxas 

judiciárias, bem como em honorários advocatícios no valor de R$ 4.500,00 

(quatro mil e quinhentos reais), com espeque no art. 85, § 2º, incisos I a 

IV, do Novo Código de Processo Civil.OFICIE-SE ao e. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, nos autos do recurso de agravo de 

instrumento nº. 1003620-93.2018.8.11.0000, informando a prolação da 

presente decisão, inclusive, instruindo o ofício com cópia do veredicto.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 das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147352 Nr: 6735-37.2017.811.0013

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Mágio, Espólio de Francisco Mágio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. FISCHER E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica oferecido pelo ESPÓLIO DE FRANCISCO MÁGIO 

contra EMERSON ROGÉRIO FISCHER, FERNANDA VILLAR PEREZ e E. R. 

FISCHER E CIA LTDA, nos termos do art. 487, I, do NCPC, devendo a 

execução prosseguir em seus ulteriores termos.CONDENO o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do 

NCPC (neste sent ido:  TJSP; Agravo de Instrumento 

2178071-97.2017.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 
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12ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4ª. Vara Cível; Data do 

Julgamento: 10/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017).Nos termos do art. 

98, §3º, do NCPC, as verbas sucumbenciais ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, à vista da qualidade de beneficiário da 

gratuidade da justiça do autor (fl. 31).INTIMEM-SE as partes, por meio de 

seus advogados, via DJE.PRECLUSA a decisão, CERTIFIQUE-SE.Após, 

TRANSLADE-SE cópia da decisão e certidão atestando a preclusão para 

os autos principais.Por fim, DESAPENSE-SE e ARQUIVEM-SE os 

autos.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 106038 Nr: 4647-94.2015.811.0013

 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: EDVÂNIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adeilson Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, HOMOLOGO o pedido de sobrepartilha e, consequentemente, 

DEFIRO o pedido de alvará judicial.EXPEÇA-SE o competente alvará judicial 

para levantamento do saldo disponível no Banco Bradesco em nome de 

NATIVA IND. E COM. DE MÓVEIS EIRELLI, provenientes da carta de crédito 

com contrato nº 007864311, grupo 9177, seq. 00, cota 

430.PUBLIQUE-SE.Cumpridas todas as determinações e após o trânsito em 

julgado, inexistindo outros requerimentos das partes, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 127766 Nr: 7109-87.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilma Geralda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Após a prolação da sentença de fls. 112/113, que julgou procedente o 

pedido deduzido na inicial, concedendo o benefício previdenciário à 

autora, esta manifestou-se requerendo a concessão da tutela de 

urgência, notadamente por conta de sua idade avançada e do 

agravamento de seus problemas de saúde.

Em razão disso, de fato percebe-se que o quadro clínico da autora, com o 

passar dos anos em que tramita o presente feito, tem se agravado 

sobremaneira. Some-se a isto o fato de que a perícia médica realizada, 

confirmou que a autora dispõe de incapacidade total e permanente, fato 

que culmina por prejudicar a obtenção de seu sustento.

Tais circunstâncias delineiam a existência do primeiro requisito para a 

concessão da tutela de urgência, relativo à probabilidade do direito. Do 

mesmo modo, e sob os mesmos fundamentos, também se encontra 

presente nesta quadra processual o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Percebe-se, assim, que a autora logrou demonstrar 

atualmente o cumprimento das exigências previstas no art. 300 do NCPC, 

de modo que o deferimento do pleito trazido às fls. 116/117 é a medida que 

se impõe.

Isto posto, em decorrência da observância dos requisitos ensejadores, 

delineados no art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido antecipatório de 

concessão do benefício de auxílio doença.

Por consequência, EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício 

contido nos autos, informando no prazo máximo de 30 (trinta) dias o 

cumprimento da diligência, sob pena de incidência de multa diária (arts. 

536, § 1º, e 537 do NCPC), a ser oportunamente arbitrada, devendo, para 

tanto, serem encaminhados os documentos pessoais da autora, se já não 

o tiver sido feito.

CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do 

Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito 

da possibilidade de arbitramento da multa-diária.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165639 Nr: 2999-74.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cano de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, devidamente 

qualificado, interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 

43/50, alegando a ocorrência de omissão e contradição na sentença 

proferida às fls. 37/38...Assim, da forma que se apresenta a situação, em 

que restou evidenciado que o propósito primordial e exclusivo dos 

embargantes centralizou-se na reavaliação da matéria submetida à 

apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer omissão/contrariedade na 

sentença de fls. 37/38, entendendo que o pedido formulado deva ser 

imediatamente rechaçado.Por tais considerações, por não haverem sido 

delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os 

embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente 

inadmissíveis, e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra o decisório 

lançado às fls. 37/38.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).INTIME-SE via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 113590 Nr: 1479-50.2016.811.0013

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WODB, SPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-PeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

WAGNER ONÉSIMO DE BRITO e SILVIA PERPÉTUA ROSA devidamente 

qualificados nos autos, ajuizaram a presente AÇÃO DE ADOÇÃO do 

menor D. E. F. de C..

O feito seguiu regularmente sua marcha procedimental, sendo que às fls. 

26/29, foi trazida a informação de que a criança, que estava acolhida no 

Lar de Apoio à Criança de Pontes e Lacerda-MT (LAC), foi adotada por 

outro casal.

Em seguida, os autores devidamente intimados, mantiveram-se inertes (fl. 

33).

O Ministério Público, por sua vez, pugnou pela extinção do feito, tendo em 

vista a perda do objeto (fl. 38).

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Consoante dos autos, verifica-se que a criança D. E. F. de C., que 

pleiteava os autores adotá-lo, já obteve nova família no feito nº 

5260-17.2015.811.0013, código 107627 (fls. 26/29). Desta forma, não há 

motivo que permita a continuidade da presente ação, uma vez que o 

presente feito perdeu seu objeto.

 Assim, a extinção do processo é medida de rigor.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

moldes do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas, nos termos do art. 141, § 2º, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, assim como aos honorários advocatícios, 

conforme teor do art. 128, § 5º, II, “a”, da Constituição da República.

INTIME-SE via DJE.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165085 Nr: 2732-05.2018.811.0013
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 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APAdON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos expostos, 

ACOLHO a preliminar arguida e, consequentemente, DECLARO a 

incompetência deste juízo para processar o presente feito, com arrimo no 

citado art. 147, I e II, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.INTIMEM-SE via 

DJE.Decorrido o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE e PROCEDA-SE a 

remessa destes autos ao Juízo da Vara de Família da Comarca de 

Dourados/MS, mediante as baixas e anotações necessárias no setor de 

distribuição.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165233 Nr: 2795-30.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando informação do oficial de justiça às fls. 41/42, INTIME-SE o 

autor, por meio de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se quanto ao pedido do meirinho à fl. 42, bem 

como requeira o que entender pertinente ao prosseguimento do feito.

Na hipótese de inércia, DETERMINO desde já a intimação pessoal da parte 

autora para que dê prosseguimento no processo no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no art. 485, § 

1º, do NCPC.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87383 Nr: 5091-98.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fermavi Eletroquimica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - 

OAB:5840-B, CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA - OAB:7.709, Nivia 

Najara Fornari Cenci - OAB:8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5.058

 Vistos.FERMAVI ELETROQUIMICA LTDA E OUTROS, devidamente 

qualificada nos autos, interpôs o RECURSO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO nas fls. 590/593, alegando a ocorrência de omissão, 

contradição e erro material na sentença proferida à fl. 587.Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos.É o sucinto relatório. Decido...Por tais 

considerações, por haverem sido delineado o requisito estampado no 

inciso III do art. 1.022 do NCPC, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS e, como corolário natural, RETIFICO em sua feição 

parcial o conteúdo da sentença de fl. 587 para o único fim de corrigir o 

erro material na forma supracitada e, consequentemente, deixar 

consignado que eventuais custas processuais e taxa judiciária deverá ser 

pago pela parte executada.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para 

a p r e s e n t a ç ã o  d e  r e c u r s o  ( a r t .  1 . 0 2 6 ,  “ c a p u t ” ,  d o 

NCPC).INTIME-SE.Decorrido o prazo supra, CUMPRA-SE a parte final da 

sentença (fl. 587) remetendo o feito à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000878-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VEREDIANA PERONI LOSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO TAPIAS ALVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000878-56.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: VEREDIANA PERONI LOSS REQUERIDO: TIAGO TAPIAS 

ALVES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE VISITAS C.C. 

GUARDA E ALIMENTOS PROVISÓRIOS ajuizada por G. P. T, I. P. T “e” H. P. 

T, todos representados por sua genitora e coautora VEREDIANA PERONI 

LOSS TÁPIAS contra TIAGO TÁPIAS ALVES. Extrai-se da inicial que a 

coautora é genitora e detém a guarda de fato dos menores G. P. T, I. P. T 

“e” H. P. T e, atualmente, está divorciada/separada do réu. Diante disso, 

asseverou a genitora da (o) menor que o réu não tem contribuído para o 

sustento de sua prole, de modo que requer o deferimento da guarda 

provisória de seus filhos e a fixação de alimentos provisórios em favor 

destes, sem prejuízo de regular o direito de visitas. Juntaram documentos 

às folhas retro. Determinada a emenda da inicial, os autores atenderam o 

chamado judicial (fls. 13902475). E os autos vieram conclusos. É a suma 

do necessário. Fundamento e decido. Ante as razões apresentadas, 

inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça aos autores, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do 

NCPC. PROCESSE-SE em segredo de justiça, por força do dispositivo 

contido no art. 189, II, do Código de Processo Civil. PROCEDA-SE a 

pesquisa de endereço em nome do réu, portador do CPF nº 

088.160.837-86, por meio dos sistemas informatizados SIEL e BACENJUD 

2.0. De proêmio, insta salientar que a guarda só pode ser decretada após 

minucioso exame do ambiente que os menores serão inseridos, o que não 

acontece no presente feito. Entretanto, à luz do narrado na inicial, não se 

vê a mínima dificuldade em deferir a liminar para regulamentar a guarda, 

ainda que, por ora, provisória em favor da genitora da (o) coautora menor, 

até porque a (o) infante encontra-se sem os necessários abrigos do 

convívio paterno, o que demonstra a necessidade de que a (o) menor 

permaneça sob os cuidados de sua genitora, suprindo, assim, a falta do 

pai, haja vista que o longo período de convivência já existente. Ante o 

exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para conceder a guarda provisória da 

(o) menores G. P. T, I. P. T “e” H. P. T em favor da coautora, VEREDIANA 

PERONI LOSS TÁPIAS. EXPEÇA-SE termo de guarda provisória em favor 

da coautora, VEREDIANA PERONI LOSS TÁPIAS. Ademais, ARBITRO os 

alimentos provisórios em 30,00% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente, nos termos do art. 4° da Lei n. 5.478/68, a serem pagos 

mensalmente todo dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação. 

INTIME-SE. Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se 

ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido 

de implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, 

chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a 

conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos 

por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi 

recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a 

conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, tratando-se de 

matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço nº 

3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja 

realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 31 de outubro de 2018, às 14h00min. Na hipótese da 

sessão restar frutífera, COLHA-SE a manifestação do Ministério Público, 

por meio de remessa dos autos e, na sequência, à conclusão. Para tanto, 

CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à 

sessão de mediação/conciliação ora designada, consignando-se 

expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado para a 

realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham 

amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME-SE a parte autora, na 
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pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à 

Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. PROCEDA-SE 

estudo psicossocial na residência da parte requerente, pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, no prazo de 20 (vinte) dias. Com a juntada do 

relatório psicossocial, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem. Após, 

VISTA ao Ministério Público. Cumpridas as etapas acima, façam os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 1 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.: 173023 Nr: 6014-51.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar de Oliveira Valentim, Lucas Santos 

Valentim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 Vistos, etc.[...] DESIGNO a audiência de custódia para o dia 11 de julho de 

2018, às 13h00min.Cientifique o Ministério Público e Defensoria Pública, 

assim como a defesa técnica, se houver.Remetam as cópias necessárias 

à comunicação do ato.Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário 

[...].

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 173584 Nr: 6262-17.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Leonel Sobrinho Souza, Ralf Charles 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Ramão Wilson Junior - OAB:11702

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido da Defesa e REVOGO a prisão 

preventiva de RALF CHARLES SILVA, concedendo-lhe liberdade 

provisória, nos termos da fundamentação, mediante o compromisso de:a) 

Fornecer ao Oficial de Justiça, no ato da soltura, o endereço e telefone 

onde poderá ser localizado (residência e trabalho);b) Comparecimento a 

todos os atos processuais para os quais for intimado, fornecendo novo 

endereço quando mudar a residência;c) Comparecimento mensal em juízo, 

para informar e justificar suas atividades entre o dia 01 e 10 de cada mês; 

d) Proibição de se ausentar da Comarca por período superior a 08 (oito) 

dias sem avisar o Juízo;d) Proibição de praticar novas infrações 

penais.EXPEÇA-SE o alvará de soltura em favor de RALF CHARLES SILVA 

se por outro motivo não deva continuar preso.EXPEÇA-SE Carta Precatória 

com vistas ao cumprimento do Alvará de Soltura, pois conforme consta às 

fls. 115 o detento foi transferido para a comarca de Cuiabá/MT.Na ocasião 

do cumprimento do presente alvará, o autuado deverá ser advertido pelo 

Oficial de Justiça que a inobservância de quaisquer das medidas 

cautelares aplicadas resultará na revogação do benefício com a 

consequente decretação de sua prisão (art. 282, §4º, última parte do 

CPP).Considerando que até a presente data não foi apresentada a Defesa 

Prévia por parte do acusado FERNANDO LEONEL SOBRINHO SOUZA, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA para que a 

apresente no prazo legal.Após apresentada a Defesa Prévia, abra-se 

vistas ao Ministério Público.Cumpra-se com urgência, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 149820 Nr: 7831-87.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Jesus Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O, Pedro Paulo Silva Macedo - OAB:18079/0

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 17/09/2018 às 13h00min, para 

estabelecer as condições para cumprimento da pena no regime 

semiaberto.

2- Intime-se o recuperando, de preferência no balcão de Secretaria, por 

ocasião de seu próximo comparecimento.

Caso não esteja comparecendo em juízo, intime-se por telefone para 

comparecer no prazo de cinco dias em balcão para intimação.

Não havendo telefone cadastrado ou transcorrido o prazo sem 

comparecimento, expeça-se mandado de intimação.

3- Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

4- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 156961 Nr: 11287-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Rodrigues Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 17/09/2018 às 13h00min, para 

estabelecer a pena restritiva de direitos a que foi condenado o 

recuperando.

2- Intime-se o recuperando, de preferência no balcão de Secretaria, por 

ocasião de seu próximo comparecimento.

Caso não esteja comparecendo em juízo, intime-se por telefone para 

comparecer no prazo de cinco dias em balcão para intimação.

Não havendo telefone cadastrado ou transcorrido o prazo sem 

comparecimento, expeça-se mandado de intimação.

3- Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

4- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162209 Nr: 1407-92.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anéliton Benedito Alves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido da defesa para transferência imediata do executivo de 

pena para a Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, pois é 

necessário primeiro o cumprimento do mandado de prisão para que depois 

o executivo de pena seja remetido para a Comarca onde está preso o 

recuperando.

Intime-se a defesa para apresentar o recuperando para cumprimento do 

mandado de prisão e início do cumprimento da pena.

Sem prejuízo, determino a remessa do mandado de prisão às polícias da 

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para cumprimento nos 

endereços fornecidos nos autos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 159573 Nr: 213-57.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado do Ceará

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Li Faria Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Ferreira de Souza - 

OAB:/MT/17455

 Vistos, etc.

Considerando o parecer favóravel do Ministério Público, defiro 

parcialmente o pedido da defesa e autorizo o comparecimento mensal do 

recuperando em juízo, a partir do mês de setembro/2018, entre os dias 01 

e 05 de cada mês.
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Intime-se o recuperando por intermédio de sua defesa e pessoalmente, 

por ocasião do seu próximo comparecimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 133196 Nr: 615-75.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janderson Freitas da Costa 

- OAB:OAB/MT 21.490/O, Jose Aécio Pires Salomé - OAB:3.111/TO

 Vistos, etc.

A competência em sede de Execução Penal é do juízo do local da unidade 

prisional onde se encontra o reeducando preso em regime fechado ou, se 

em regime mais brando, do local de sua residência, em razão da 

necessária proximidade do Juízo para a adequada realização dos atos 

executivos destinados à ressocialização.

Tendo em vista a informação acerca da atual prisão/residência do 

apenado na Comarca de Jauru/MT, conforme noticiado nos autos, 

determino a transferência da execução da pena para aquela Comarca, na 

forma do art. 66, V, “g” da Lei nº 7.210/84.

Remetam-se os autos ao juízo destinatário, com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 100220 Nr: 2180-45.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sharley de Souza Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

A competência em sede de Execução Penal é do juízo do local da unidade 

prisional onde se encontra o reeducando preso em regime fechado ou, se 

em regime mais brando, do local de sua residência, em razão da 

necessária proximidade do Juízo para a adequada realização dos atos 

executivos destinados à ressocialização.

Tendo em vista a informação acerca da atual prisão/residência do 

apenado na Comarca de Várzea Grande/MT, conforme noticiado nos 

autos, determino a transferência da execução da pena para aquela 

Comarca, na forma do art. 66, V, “g” da Lei nº 7.210/84.

Remetam-se os autos ao juízo destinatário, com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 115152 Nr: 1965-35.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurindo Ozébio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 Vistos, etc.

A competência em sede de Execução Penal é do juízo do local da unidade 

prisional onde se encontra o reeducando preso em regime fechado ou, se 

em regime mais brando, do local de sua residência, em razão da 

necessária proximidade do Juízo para a adequada realização dos atos 

executivos destinados à ressocialização.

Tendo em vista a informação acerca da atual prisão/residência do 

apenado na Comarca de Novo Progresso/PA, conforme noticiado nos 

autos, determino a transferência da execução da pena para aquela 

Comarca, na forma do art. 66, V, “g” da Lei nº 7.210/84.

Remetam-se os autos ao juízo destinatário, com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166020 Nr: 3149-55.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAN ABDANUR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 17/09/2018 às 13h00min, para 

estabelecer as condições para cumprimento da pena no regime 

semiaberto.

2- Intime-se o recuperando, de preferência no balcão de Secretaria, por 

ocasião de seu próximo comparecimento.

Caso não esteja comparecendo em juízo, intime-se por telefone para 

comparecer no prazo de cinco dias em balcão para intimação.

Não havendo telefone cadastrado ou transcorrido o prazo sem 

comparecimento, expeça-se mandado de intimação.

3- Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

4- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 172118 Nr: 5680-17.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 17/09/2018 às 13h00min, para 

estabelecer as condições para cumprimento da pena no regime 

semiaberto.

2- Intime-se o recuperando, de preferência no balcão de Secretaria, por 

ocasião de seu próximo comparecimento.

Caso não esteja comparecendo em juízo, intime-se por telefone para 

comparecer no prazo de cinco dias em balcão para intimação.

Não havendo telefone cadastrado ou transcorrido o prazo sem 

comparecimento, expeça-se mandado de intimação.

3- Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

4- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 172122 Nr: 5683-69.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alirio Andre de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 17/09/2018 às 13h00min, para 

estabelecer a pena restritiva de direitos a que foi condenado o 

recuperando.

2- Intime-se o recuperando, de preferência no balcão de Secretaria, por 

ocasião de seu próximo comparecimento.

Caso não esteja comparecendo em juízo, intime-se por telefone para 

comparecer no prazo de cinco dias em balcão para intimação.

Não havendo telefone cadastrado ou transcorrido o prazo sem 

comparecimento, expeça-se mandado de intimação.

3- Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

4- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 172124 Nr: 5684-54.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisson Trento Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 17/09/2018 às 13h00min, para 

estabelecer a pena restritiva de direitos a que foi condenado o 

recuperando.
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2- Intime-se o recuperando, de preferência no balcão de Secretaria, por 

ocasião de seu próximo comparecimento.

Caso não esteja comparecendo em juízo, intime-se por telefone para 

comparecer no prazo de cinco dias em balcão para intimação.

Não havendo telefone cadastrado ou transcorrido o prazo sem 

comparecimento, expeça-se mandado de intimação.

3- Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

4- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 172126 Nr: 5685-39.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esdras Cassiano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 17/09/2018 às 13h00min, para 

estabelecer a pena restritiva de direitos a que foi condenado o 

recuperando.

2- Intime-se o recuperando, de preferência no balcão de Secretaria, por 

ocasião de seu próximo comparecimento.

Caso não esteja comparecendo em juízo, intime-se por telefone para 

comparecer no prazo de cinco dias em balcão para intimação.

Não havendo telefone cadastrado ou transcorrido o prazo sem 

comparecimento, expeça-se mandado de intimação.

3- Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

4- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 156962 Nr: 11288-30.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarimundo Gonçalves Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrislayne Karine Ferreira 

Lopes - OAB:23156

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 17/09/2018 às 13h00min, para 

estabelecer as condições para cumprimento da pena no regime 

semiaberto.

2- Intime-se o recuperando, de preferência no balcão de Secretaria, por 

ocasião de seu próximo comparecimento.

Caso não esteja comparecendo em juízo, intime-se por telefone para 

comparecer no prazo de cinco dias em balcão para intimação.

Não havendo telefone cadastrado ou transcorrido o prazo sem 

comparecimento, expeça-se mandado de intimação.

3- Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

4- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 149819 Nr: 7830-05.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adriano Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O

 Vistos em correição.

Acolho o parecer ministerial e defiro parcialmente o pedido da defesa, 

devendo ser computado como cumprimento da pena o período a partir de 

22/02/2017, com a ressalva do mês de dezembro/2017, em que não houve 

comparecimento.

Elabore-se cálculo de pena, constando o período acima e constando como 

data base para progressão de regime o dia 22/02/2017.

Após, vista à Defesa e Ministério Público para manifestação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010865-02.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONTALEX CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO PEREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para dar andamento no processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-54.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LABORATORIO LIDER ANALISES CLINICAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAIENY ANDRADE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SENILTON VICENTE DE SOUZA OAB - MT0004744A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000696-07.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENA BERNARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente e promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 

04/09/2018 às 13h30min. As partes deverão trazer as testemunhas 

independentes de intimações. A referida audiência realizará na sala de 

audiência do Juizado Especial, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-42.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONTALEX CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente e promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 

04/09/2018 às 14h00min. As partes deverão trazer as testemunhas 

independentes de intimações. A referida audiência realizará na sala de 

audiência do Juizado Especial, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000775-83.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BRUGNHAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)
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Intimações das partes: promovente e promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 

04/09/2018 às 14h30min. As partes deverão trazer as testemunhas 

independentes de intimações. A referida audiência realizará na sala de 

audiência do Juizado Especial, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEJUNHO FERREIRA DE QUEIROZ & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

C. DE SOUSA ACESSORIOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes promoventes, promovida e patronos para 

comparecerem a audiência de conciliação para o dia 22 de agosto de 2018 

às 13H20min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-48.2015.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA ALVES AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA RIBEIRO DA CRUZ (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: 8010099-48.2015.8.11.0077 REQUERENTE: CELIA REGINA 

ALVES AMARAL REQUERIDO: LETICIA RIBEIRO DA CRUZ 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, 9 de agosto de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001690-98.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANDRELINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 1001690-98.2018.8.11.0013 REQUERENTE: FRANCISCO 

ANDRELINO DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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, 9 de agosto de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001689-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IRANILCE AUXILIADORA DE MELO SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA SEGATTO ALVES (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: 1001689-16.2018.8.11.0013 REQUERENTE: IRANILCE 

AUXILIADORA DE MELO SEVERINO REQUERIDO: MARIA ANTONIA 

SEGATTO ALVES 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, 9 de agosto de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001638-05.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JLC CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que nunca celebrou qualquer contrato com a 

parte requerida, sendo certo, que a mesma inseriu seu nome no rol de 

maus pagadores, por dívida que não reconhece. Da análise detida dos 

autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do 

pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao 

autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma 

clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e 

do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor trouxe aos 
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autos indícios de prova que autorizassem a concessão nesta fase 

processual dos pleitos iniciais. Diante disso, entendo que a antecipação de 

tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e 

perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinara parte requerida, a 

retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito. 

Outrossim, com fulcro no inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, 

ambos do CPC, determino como medida coercitiva e necessária para 

assegurar o cumprimento com exatidão da decisão judicial de antecipação 

da tutela, aplicação de multa por ato atentatório à Justiça, no valor de 

R$100,00 por dia, até o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Na 

seqüência, prossiga-se com a designação de audiência para conciliação e 

citação do réu para, querendo, contestar a presente ação. Intimem-se e 

Cumpra-se.Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-11.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES JACKSON DOURADO TOMICHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 

que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. A Lei 

9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: .......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Nesse mesmo sentido já decidiu a egrégias Turmas Recursais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal: PROCESSO CIVIL NO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA 

CELERIDADE NO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Injustificada a irresignação 

recursal, quando a parte, ciente do deferimento do prazo que ela própria 

requereu para cumprir determinado ato processual, induvidosamente 

abandona o processo de execução por longo tempo – MAIS DE CINCO 

MESES -, o que revela seu evidente descaso e indiscutível desinteresse 

no normal prosseguimento e encerramento do feito executório, em 

manifesto prejuízo aos princípios que norteiam o microssistema dos 

Juizados Especiais Cíveis, mormente o da celeridade na conclusão efetiva 

dos casos em julgamento (art. 2º). 2. Ademais, o teor do §1º do art. 51 da 

Lei 9.099/95 não admite outra interpretação: “A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes”. 3. Recurso conhecido e improvido. (Classe do Processo: 

APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20000110691053ACJ DF. 

Registro do Acórdão Número: 177120. Data de Julgamento: 13/08/2003. 

Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F. Relator: BENITO AUGUSTO TIEZZI. Publicação no DJU: 

26/08/2003 Pág. : 113. Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 

na Seção 3). Disponível em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. 

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA 

CAUSA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS 

PARTES. REGRA ESPECÍFICA DA LEI DE REGÊNCIA. 1. SE O AUTOR 

ABANDONA A CAUSA, DEIXANDO DE CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES 

JUDICIAIS, O CASO É DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COMO QUER O 

ART.267, INCISO III, DO CPC, NA FORMA DO QUE ESTABELECE O ART.51, 

CAPUT, DA LEI N.º 9.099/95. ENTRETANTO, NÃO É NECESSÁRIA A 

PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES A PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, EM FACE DA REGRA ESPECÍFICA ESTAMPADA NO ART. 51, § 1º, 

DA LEI DE REGÊNCIA. 2. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

CONFIRMADA. (Classe do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO 

ESPECIAL 20000060000103ACJ DF. Registro do Acórdão Número: 

153973. Data de Julgamento: 25/09/2001. Órgão Julgador: Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F. Relator: 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Publicação no DJU: 29/05/2002. Pág.: 55. 

Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 na Seção 3). Disponível 

em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. No mesmo sentido, a Turma 

Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: Número: 1825 Ano: 2010 

Magistrado DR. EVINER VALÉRIO PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE 

PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO 

AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do 

processo de execução, por alegada inércia do exeqüente em 

movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 

expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A 

propósito, eis a doutrina: "Em qualquer das hipóteses previstas em Lei 

para a extinção do processo, sem julgamento do mérito, desde que 

configurada a situação específica, o juiz extinguirá o processo de ofício, 

independente de ser a parte interessada ou seus sucessores intimados 

pessoalmente. Não se aplica, portanto, o art. 267, parágrafo primeiro, do 

CPC" (Fernando da Costa Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior, in 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais, RT, quinta edição, página 

333). 2. No caso dos autos, foram desconstituídas as penhoras iniciais 

(fls. 101) e contra essa decisão a parte ora recorrente não se insurgiu, 

tendo tentada a penhora on line, também sem sucesso (fls. 103). Diante 

disso, o juízo determinou a intimação para manifesar em cinco dias acerca 

do prosseguimento do feito (fls. 105), tendo o advogado sido regularmente 

intimado, permanecendo inerte por quase um ano. Ademais, a parte 

interessada, que deve ser ativa nos juizados especiais, permaneceu mais 

de ano sem comparecer aos autos, eis que antes desse despacho já 

estava ausente do processo. 3. A extinção do processo, neste caso, 

pode se dar até mesmo pelo dispositivo do artigo 53, parágrafo quarto, da 

Lei 9.099/95, eis que não encontrados bens penhoráveis e nem a parte 

interessada indicou outros bens à penhora. O processo não pode ficar 

indefinidamente no aguardo de surgirem bens penhoráveis, segundo a 

norma acima citada. Destarte, NÃO HÁ ÓBICE À PROPOSITURA DE NOVA 

AÇÃO DE EXECUÇÃO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CREDOR 

VENHA A DESCOBRIR BENS EM NOME DO DEVEDOR. 4. Por tais motivos, 

NEGO PROVIMENTO ao recurso. 5. Condeno o recorrente em custas, cuja 

exigibilidade fica sobrestada na forma do artigo 12, da Lei 1.060/50. Deixo 

de condená-lo em honorários, ante a ausência de contra-razões pela 

parte recorrida. Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 

30 dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao 

feito, julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º 

do art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66581 Nr: 440-49.2015.811.0014

 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: Tio Carlos de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Izidoro da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 Não bastasse, envidadas diligências junto aos arquivos digitais e de 

backup existentes neste juízo, não logrou-se encontrar os depoimentos de 

áudio e vídeo produzidos na audiência instrutória, mormente em razão da 

atualização da rede promovida pela equipe de informática do Tribunal de 

Justiça no final do ano de 2017, consoante informações prestadas pela 

Central de Administração.Destarte, considerando que a prova testemunhal 

produzida no feito é imprescindível para a apreciação meritória e deslinde 

da controvérsia, notadamente quando houve a apresentação da exceção 

de usucapião como forma de defesa, alternativa não resta senão a 

reinquirição das testemunhas e nova colheita dos depoimentos pessoais 

das partes.Pelo exposto, DESIGNO a data de 21 de agosto de 2018, às 

14h30min para nova colheita do depoimento das partes e oitiva das 

testemunhas.Registra-se que a intimação do requerente e das 

testemunhas por ele arroladas deverá ser realizada por meio de Oficial de 

Justiça, porquanto encontrava-se assistido pelo Defensoria Pública 

Estadual, observando-se, ainda, acerca da necessidade de expedição de 

carta precatória para a intimação do autor.Por outro lado, as testemunhas 

arroladas pelo requerido deverão ser intimadas por seu advogado, ou 

trazidas no dia e hora aprazados, independentemente de intimação, sob 

pena de preclusão, na forma do art. 455, do novel Código de Processo 

Civil.Oportunamente, DECLARO a preclusão da inquirição da testemunha 

Francisca Belmont, porquanto nenhuma das partes insurgiu-se, em tempo 

hábil, quanto a decisão proferida pelo juízo deprecado da comarca de 

Anastácio/MS, conforme consta da missiva juntada às fls. 90/100.Por fim, 

NOMEIO para atuar como defensora dativa do autor a advogada Dayse 

Crystina de Oliveira Lima, OAB/MT 13.890, fixando-lhe honorários 

advocatícios correspondentes a 04 URH.Consequentemente, INTIME-SE a 

referida causídica para comparecer à audiência designada, bem como 

prosseguir patrocinando os interesses do demandante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75861 Nr: 1443-68.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ricardo Batista Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 “VISTO. Tendo sido aceita a proposta pelo acusado e seu advogado, 

razão pela qual, HOMOLOGO A PROPOSTA DE SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO, ressalvando a estes que a suspensão 

será revogada se, no curso do prazo, vier a ser processado por outro 

crime ou contravenção, ou ainda descumprir qualquer das condições 

impostas. Em observância ao Provimento nº 05/CGJ do Tribunal de Justiça 

deste Estado, os valores deverão ser depositados em conta judicial, 

vinculada à Conta Única do Poder Judiciário deste Estado nos autos de 

Código 71735. Ainda, consigo que todos os depósitos realizados na conta, 

que serão emitidos por meio de guia expedida pelo Sistema SISCONDJ, 

deverão identificar o nome do depositante e o número do feito que originou 

a pena pecuniária (Código 75861), atentando-se aos itens 7.32.16 e 

7.32.17 da CNGC. Feitas as advertências das consequências do 

descumprimento das condições acima citadas, a MMª Juíza de Direito 

indagou ao acusado se aceitava e prometia cumprir as condições 

impostas. O acusado e seu advogado aceitaram as condições impostas. 

Cumpra-se, com as cautelas de estilo, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66723 Nr: 517-58.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleclistone Vieira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 “VISTO. Considerando que o advogado dativo do denunciado não pode se 

fazer presente neste ato, NOMEIO a advogada JENNYFER FERREIRA 

BATHEMARQUE apenas para acompanhar o ato, modo pelo qual, fixo o 

valor de 01 (um) URH. Ademais, PROCEDA-SE A SECRETARIA a 

atualização do endereço do denunciado. Vislumbra-se que fora procedida 

à oitiva das testemunhas presentes, bem como, o interrogatório do 

denunciado e, não havendo requerimento de diligência pelas partes, DOU 

POR ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. No mais, abra-se vista 

dos autos ao Ministério Público e a Defesa para apresentarem seus 

memoriais escritos no prazo legal de 05 (cinco) dias. Após, façam os 

autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27074 Nr: 1035-58.2009.811.0014

 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): Adilson Braga, Gilmar Luiz Seibt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 “VISTO. Primeiramente, CERTIFIQUE-SE A SECRETARIA em relação ao 

tempo de cumprimento das condições estabelecidas ao apenado Adilson 

Braga. Ademais, DEFIRO o pedido da patrona do denunciado e, deste 

modo, CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de procuração, 

bem como, DEFIRO o pedido ministerial e, após realizada a juntada da 

certidão supra requerida, DETERMINO a expedição de Carta Precatória ao 

juízo de Vilhena/RO, para o cumprimento do restante das condições. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63062 Nr: 1257-84.2013.811.0014

 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: Joaquim Benedito Cirilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Toyota do Brasil Ltda., Pará Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Aires de Melo - 

OAB:/MT - 17.058, Edmar de Jesus Rodrigues - OAB:10438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 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

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000419-91.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MAURICIO PORTO JUNIOR (REQUERIDO)

 

Certifico que para cumprimento do mandado avaliação, deverá o autor 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais) referente a distância de 160 Km (ida e volta) 

até o endereço da parte (cidade de Nova Maringá-MT), sendo cobrado R$ 

2,50 por Km conforme Portaria nº 035/2013-DF. Informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 
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seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73775 Nr: 2822-84.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO JESUS DOS SANTOS, SAMUEL 

JESUS 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): REINALDO JESUS DOS SANTOS, Cpf: 

02644803500, Rg: 14083834-11, Filiação: Beniciio Ricardo dos Santos e 

Rosa Jesus dos Santos, data de nascimento: 10/03/1985, brasileiro(a), 

natural de Jitauna-BA, convivente, serviços gerais, Telefone 66 9630 2294 

e atualmente em local incerto e não sabido SAMUEL JESUS DOS SANTOS, 

Cpf: 04899551509, Rg: 1433003007, Filiação: Rosa Jesus dos Santos e 

Benicio Ricardo dos Santos, data de nascimento: 03/11/1982, brasileiro(a), 

natural de Jitauna-BA, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66 9936 7855. 

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, [...] vem, 

perante este juízo, na forma da lei, oferecer DENÚNCIA contra: REINALDO 

JESUS DOS SANTOS, vulgo “BAIANO”, brasileiro, prestador de serviços 

gerais, portador RG nº 14083834511 SSP/BA, CPF nº 026.448.035-00, 

nascido aos 10.03.1985, natural de Jitaúna/BA, filho de Benício Ricardo 

dos Santos e Rosa Jesus dos Santos, com endereço, atualmente, incerto 

e não sabido; e SAMUEL JESUS DOS SANTOS, vulgo “SANO”, brasileiro, 

prestador de serviços gerais, portador RG nº 1433003007 SSP/BA, CPF 

nº 048.995.515-09, nascido aos 10.11.1982, natural de Jitaúna/BA, filho 

de Benício Ricardo dos Santos e Rosa Jesus dos Santos, com endereço, 

atualmente, incerto e não sabido. Pela pratica do seguinte fato delituoso: 

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 07 de junho de 

2017, por volta das 21h15m, nas dependências do estabelecimento 

comercial denominado “SNOOKE BAR” (“BAR DO TAPIRA”), sediado na 

Rua Paraná, s/n, bairro Novo Horizonte, nesta cidade, Os indiciados, 

conscientes e imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos 

por motivação torpe, mediante meio cruel e com recurso que dificultou a 

defesa da vítima, valendo-se de armas brancas (facas), desferiram 

diversos golpes contra o ofendido ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS 

SANTOS, causando-lhe, pois, a sua morte [...] Ante o exposto, incursas 

estão as condutas dos Indiciados nas disposições constantes do art. 121, 

§ 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal; razão pela qual oferece o 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a presente denúncia, requerendo que, 

seja recebida e autuada, sejam os denunciados citados, prosseguindo-se 

nos demais termos e atos processuais, até decisão de pronúncia e 

posterior julgamento e condenação perante o Egrégio Tribunal Popular [...].

Despacho: Portanto, essencialmente para ASSEGURAR APLICAÇÃO DA 

LEI PENAL e garantir a instrução criminal, não se descartando a soltura do 

denunciado assim que for bem qualificado, principalmente quanto ao seu 

domicílio, estando o acusado em lugar incerto e não sabido, com límpido 

intuito de não ser alcançado nesta persecução penal, DECRETO A SUA 

PRISÃO PREVENTIVA.Expeça-se mandado de prisão em desfavor do 

acusado, com prazo de validade conforme o tempo remanescente da 

prescrição, nos moldes acima traçados, e o encaminhe à DEPOL local e à 

Delegacia de capturas deste Estado, na capital.Proceda-se ao imediato 

registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça para essa finalidade, nos termos do art. 5.º, § 2.º, da 

Resolução CNJ n.º 137/2011, de 13/07/2011, conforme art. 289-A do 

CPP.Demais, citem-se os acusados, por edital, nos termos do artigo 363, 

parágrafo primeiro do CPP.Ciência ao representante do Ministério 

Público.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Adriana de Souza 

Casavechia, digitei.

São José do Rio Claro, 07 de agosto de 2018

Adriana de Souza Casavechia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 146 Nr: 44-50.1994.811.0033

 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: ORESTES RODRIGUES PAIXÃO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONIA TAVARES DE LIMA, ANTONIO 

COUTINHO, JERÔNIMO HENRIQUE BRAGAGNOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto (...)l.Conforme se infere dos autos, o presente feito atingiu seu 

objetivo, eis que tutela postulada na exordial foi integralmente satisfeita, já 

que o autor fora reintegrado na posse do imóvel na forma que fora 

determinada na sentença, como pode ser visto no auto de reintegração de 

posse de fls. 205 datado de 19 de maio de 1998. Desse modo, não admito 

o cumprimento de sentença, vez a tutela buscada fora satisfeita em tempo 

e modo oportuno (19/05/1998). Se nova turbação ou esbulho fora 

praticado, deverá o autor se socorrer, se entender conveniente, das vias 

ordinárias competentes, não sendo a via escolhida, pedido de 

cumprimento de sentença, meio legal competente para apreciar referido 

pleito, ainda mais considerando o grande lapso decorrido desde o 

cumprimento da tutela pleiteada e o cumprimento de sentença, a envolver, 

inclusive terceiros, que sequer integraram o polo passivo da ação de 

conhecimento.Consequentemente, dada a não admissão do 

processamento do cumprimento de sentença, prejudicado se encontra a 

análise da objeção de pre-executividade apresentada pela terceira 

interessada, que sequer fora admitida formalmente nos autos.P. R. 

I.Preclusas as vias recursais, retornem-se os autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60947 Nr: 2113-20.2015.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA DUARTE, ELESIO RENATO 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:11068, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - 

OAB:11006-B/MT

 Autos nº 2113-20.2015.811.0033

Cód. 60947

Vistos.

Defiro os pleitos formulados pelo exequente as fls. 101/102.

Cumpra a secretaria os requerimentos “a” e “b” da petição de fl. 102.

Decorrido eventual prazo dos executados, venham conclusos para 

deliberação quanto ao pleito contigo na alínea “c”.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 08 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72679 Nr: 2426-10.2017.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MAURÍCIO 

DA SILVA BRASIL e desfavor de ANGELA PEREIRA DA CRUZ para o fim 

de CONCEDER a guarda definitiva de HIAGO PEREIRA BRASIL a seu 

genitor, ora requerente, devendo ser expedido o competente termo de 

guarda e responsabilidade, oportunidade que EXTINGO o feito com 

resolução de mérito, nos termos 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Cientifique-se o representante do Ministério Público Estadual.Sem 

custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se com anotações de estilo.São José do 

Rio Claro – MT, 08 de agosto de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5927 Nr: 146-57.2003.811.0033

 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: MINISTERIO PÚBLICO, LUCENIR GIL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEÔNIDAS ANDREO FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARLI GIL DE OLIVEIRA MILANI, Cpf: 

56855311172, Filiação: João Franco de Oliveira e Luzia Franco de Oliveira, 

data de nascimento: 12/04/1966, brasileiro(a), natural de Nova Aurora-PR, 

casado(a), comerciante, Telefone (66) 9211-4341, atualmente em local 

incerto e não sabido POSTO PALOMA, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido MARCELO GONÇALVES DE OLIVIERA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos credores para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestem-se expressamente a respeito da relação dos créditos 

habilitados, devendo a petição ser acompanhada de prova literal da dívida, 

tudo nos termos do que dispõe o art. 642, §1º, do CPC

Despacho/Decisão: PROCESSO: 146-57.2003.811.0033CÓDIGO: 

5927AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUALINVENTARIANTE: LUCENIR 

GIL DE OLIVEIRAINVENTARIADO: LEÔNIDAS ANDREO 

FREIREDESPACHOVistos.Cumpra-se o item 3 da petição de fl. 

183.Decorrido eventual prazo, certifique-se.Após, ao Ministério Público 

Estadual para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se.São 

José do Rio Claro – MT, 27 de julho de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIOJuíza 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, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 09 de agosto de 2018

Adriana de Souza Casavechia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80177 Nr: 1624-75.2018.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FRANCISCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 Vistos etc.1).3. INDEFIRO, por isso, o pedido de tutela de urgência 

antecipada requerido na petição inicial. 4. Cumpra a Secretaria Judiciária 

a(s) seguinte(s) providência(s): a)Intimem-se, pessoalmente, a Defensoria 

Pública e, via DJe, o patrono da requerida, do teor desta decisão, devendo 

a parte ré apresentar contestação por escrito no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da intimação deste decisum, a teor do art. 930, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, sob pena de ser considerada revel e 

presumir-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

autora.b)Decorrido(s) o(s) prazo(s), com ou sem apresentação da 

contestação, abra-se vista à Defensoria Pública e, em seguida, retornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 2263 Nr: 304-20.2000.811.0033

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS 

- OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JAMBISKI PINTO - 

OAB:31.694 OAB/PR, PÉRICLES LANDGRARF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:6005-A/MT

 Vistos etc.

1. Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 223/226, cujo procedimento 

seguirá o rito estabelecido pelo artigo 523 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Cadastre-se o feito como cumprimento de sentença, fazendo constar 

como exequentes: Landgraf Araújo de Oliveira e Jambiski Advogados 

Associados e como executado: Banco do Brasil S/A.

b) Intime-se o Executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito, incluindo custas, se houver, sob pena de multa de 10% e, também, 

de honorários de advogado, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 

1º do CPC.

c) Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, a 

resolução da fase de cumprimento de sentença. Entendendo o credor não 

ser suficiente a quantia eventualmente paga, deverá este apresentar, no 

mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, abatendo-se o 

valor depositado, acrescida da multa e honorários sobre o valor 

remanescente, na forma do artigo 523, § 2º do CPC.

d) Não efetuado o pagamento no prazo acima mencionado, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do artigo 523, § 3º do CPC.

e) Dê-se ciência ao Executado de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78732 Nr: 916-25.2018.811.0033

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DE OLIVEIRA AMIKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT, 

YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - OAB:24723/O

 Vistos etc.

1. INDEFIRO a realização do exame oftalmológico junto a POLITEC, ante a 

perda do seu objeto, vez que o indiciado não se encontra segregado, 

podendo buscar tratamento para sua moléstia junto ao Sistema Único de 

Saúde ou convenio particular, conforme atesta certidão de fl. 84.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIME-SE a defesa técnica do indiciado sobre o teor da presente 

decisão e da decisão de fls. 83/83-verso.

b) CIÊNCIA ao Ministério Público da decisão de fls. 83/83-verso.

c) CERTIFIQUE-SE o decurso de prazo, não havendo requerimentos e ou 
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atos pendentes ARQUIVE-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010375-80.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO FELSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES CECILIA FELSKI OAB - MT19658/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 8010375-80.2016.8.11.0033 REQUERENTE: JOSE 

AUGUSTO FELSKI REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO Visto, 

Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos. Nada sendo requerido no 

prazo de 5 (cinco) dias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 25 de julho de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-32.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO ZACARIAS ROSA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

AUTOS N. 1000022-32.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ALDO ZACARIAS 

ROSA FILHO REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. DECISÃO Vistos, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Repetição do Indébito, 

formulada por ALDO ZACARIAS ROSA FILHO, em face de BV 

FINANCEIRA S.A. Sustenta a parte autora que firmou contrato de 

financiamento com a requerida para aquisição de um veículo Hyundai 

HB20 1.6, ano e modelo 2013, cor branca, Placa OAZ 2832 e, mesmo após 

a quitação integral do contrato a ré deixou de promover a baixa no 

gravame. Relata que diante da demora na baixa do gravame, formulou 

ação autuada sob o n.1000138-72.2017.8.11.0033, a qual foi julgada 

procedente para determinar a baixa no gravame e condenar as requeridas 

em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Alega que 

como a tutela de urgência foi indeferida no referido processo, efetuou 

novamente o pagamento da parcela n. 48, fazendo jus, a restituição em 

dobro. Assevera, por fim, que as cobranças efetivadas pela requerida lhe 

causaram diversos transtornos, enseja reparação por danos morais. 

Postula, ao final pela repetição do dobro, bem como indenização por danos 

morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A requerida apresentou 

contestação sustentando, preliminarmente, a litispendência e a 

impugnação ao valor da causa, e no mérito postulou pela improcedência 

da inicial. Inicialmente, passo a analisar as preliminares arguidas: - 

Litispendência. É cediço que a ação é composta de três elementos, quais 

sejam: partes, causa de pedir e pedido. Sabe-se que tais elementos se 

prestam a identificar as ações, tornando possível averiguar quando elas 

são idênticas ou se diferenciam. Basta que um deles se altere para que se 

modifique a ação. Assim, somente ocorre litispendência quando se repete 

ação que está em curso (CPC, art. 337, §3º). Analisando os autos, não 

vislumbro a ocorrência da litispendência, isso porque neste processo o 

autor visa a repetição do indébito, argumentando que foi compelido a 

efetuar duas vezes o pagamento da mesma parcela n. 48 do 

financiamento, e por tal razão postula pela reparação por danos morais. Já 

no processo n. 1000138-72.2017.8.11.0033, foi julgado procedente, 

determinando que a requerida efetue a baixa do gravame, uma vez que 

restou demonstrado o pagamento da parcela n. 48, bem com fixando 

danos morais em razão da demora na baixa do gravame. Desse modo, 

denota-se que a causa de pedir e o pedido são diferentes, inexistindo, 

assim, a litispendência. Destarte, afasto a preliminar arguida. - Impugnação 

ao Valor da Causa Analisando os autos, verifico que o autor postula por 

danos materiais no valor de R$ 3.835,38 (três mil, oitocentos e trinta e 

cinco reais e trinta e oito centavos) e danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), atribuindo a causa o valor de R$ 13.835,38 

(treze mil oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos). 

Estabelece o art. 292, do NCPC, que: “Art. 292. O valor da causa constará 

da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) V - na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em 

que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles;” Desta feita, verifico que o valor da causa atribuído 

pelo autor esta em conformidade com o determinado no art. 292, V e VI do 

NCPC, razão pela qual afasto a preliminar argüida. Superada as 

preliminares, passo a analisar o mérito. Pois bem. Postula o autor pela 

repetição do indébito e indenização por danos morais. Sustenta a parte 

autora que firmou contrato de financiamento com a requerida para 

aquisição de um veículo e, mesmo após a quitação integral do contrato a 

ré deixou de promover a baixa no gravame, razão pela qual ajuizou ação 

autuado sob o n. 1000138-72.2017.8.11.0033, que julgada procedente 

para determinar a baixa no gravame e condenar as requeridas em danos 

morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Alega que como a tutela 

de urgência foi indeferida no referido processo, visa a baixa do gravame 

efetuou novamente o pagamento da parcela n. 48, fazendo jus, a 

restituição em dobro. Impede destacar que nos autos n. restou 

reconhecido o pagamento da parcela n. 48, assim, havendo o pagamento 

em duplicidade da parcela faria jus o autor a restituição em dobro. Todavia, 

a empresa requerida interpor recurso inominado, estando os autos em 

fase recursal. Desse modo, a eventual procedência do recurso inominado, 

afetará o mérito destes autos, sendo, portanto, necessário a suspensão 

do feito, afim de evitar decisões conflitantes. Acerca do tema, dispõe o 

artigo 265 do Código de Processo Civil, em seu inciso IV, alínea a, dispõe: 

Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: 

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência 

ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de 

outro processo pendente; Trata-se, no caso, de hipótese de questão 

prejudicial externa, a qual deve necessariamente levar à suspensão do 

processo, conforme ensina Fábio Gomes: “A letra a do mencionado inciso 

IV consubstancia, em sua parte primeira, hipótese de suspensão do 

processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra 

causa. A vinculação ao julgamento prévio de outra causa faz desta uma 

prejudicial externa. Além disso, ‘a suspensão do processo por força do 

disposto na letra a se restringe às questões prejudiciais externas que já 

estejam propostas’. Desimporta a natureza da relação condicionante; 

‘basta que seja objeto de outra causa para caber na disposição do texto, 

em sua parte inicial’.” (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. 3, RT, 

2000, p. 202). Por outro lado, é importante salientar que as prejudiciais 

podem afetar tanto a própria ação, quando a prolação da sentença, nos 

termos do ensinamento de E. D. Moniz de Aragão: “As questões 

prejudiciais podem afetar a ação ou apenas a sentença e, ainda, ser 

externas ou internas ao processo. As prejudiciais da ação impedem que 

esta seja proposta, por incerteza quanto a alguma de suas condições, por 

exemplo, como se deu no clássico precedente do Direito romano, do 

servo, que dizia não o ser, cujo estado, porém, dependia de prévia análise 

e declaração judicial, para que, se considerado livre, pudesse, então, 

acusar o senhor. As prejudiciais da sentença impedem-lhe a prolação, 

enquanto não forem solucionadas, pois constituem antecedente lógico do 

julgamento do processo principal.” (Comentários ao Código de Processo 

Civil, Vol. II, Forense, 2ª ed., p. 464) Registra-se, outrossim, que embora 

seja evidente a conexão por prejudicialidade, resta impossível determinar a 

reunião dos processos, pois os autos n.1000138-72.2017.8.11.0033 foi 

sentenciado, mas ainda sem trânsito em julgado, inteligência da Súmula 

235 do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, havendo risco de 

decisões conflitantes e até mesmo afronta à eventual coisa julgada, 

imprescindível a suspensão deste feito até o julgamento definitivo dos 

autos n.1000138-72.2017.8.11.0033, observando o prazo assinalado no 

artigo 313, 4§º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 28 de julho de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000202-48.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO JOSE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SAO JOSE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000202-48.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ROMILDO JOSE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: AGUAS DE SAO JOSE S.A. SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, formulada por 

ROMILDO JOSE DO NASCIMENTO, em face de ÁGUAS SÃO JOSÉ S/A. 

Sustenta a parte autora que é usuário do serviço de abastecimento de 

água fornecido pela empresa ré sendo que seu o consumo sempre foi 

entre R$ 25,00 a R$ 35,00 mensais. Todavia, a fatura referente ao mês de 

março registrou um aumento considerável no consumo, sem qualquer 

justificativa. Postula pela restituição do valor excessivo no mês de 

março/2018, bem como pela indenização por danos suportados. 

Posteriormente, compareceu o requerente informando que a fatura do mês 

de abril veio no valor excessivo de R$ 605,11 (Id. 13090662). Inicialmente, 

passo a analisar a preliminar argüida pelo requerido. 1) Da Incompetência 

do Juizado Especial Não há complexidade da causa para fins de retirar a 

competência deste Juizado Especial, vez que existem documentos aptos 

ao julgamento independentemente de prova pericial a ser produzida. 

Superada a preliminar, passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o 

pedido inicial deve ser julgado procedente. Ab initio, destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do usuário da concessionária do 

serviço de água, é considerado consumidor, a teor da previsão do caput 

do art. 2º da Lei 8.078/90. E a Ré, por sua vez, ocupa a condição de 

fornecedora, consoante artigo 3º, §2º, da mesma norma, in verbis: Art. 2º 

- Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final. Art. 3º Fornecedor é toda 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestações de 

serviços. (...) § 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 

financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 

caráter trabalhista. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. 

Verifica-se no caso em análise que é incontroversa a cobrança da fatura 

de água referente aos meses de março e abril nos valores de R$ 90,18, 

equivalente a 25m³ e R$ 605,11, equivalente a 84m³, respectivamente. 

Analisando o consumo mensal de água, bem como o levantamento dos 

últimos 12 (doze) meses de consumo tem-se a média de 10m³ o que 

equiparado com o consumido nos meses de março e abril, revela-se o 

aumento de mais de 15m³. Ademais, apesar da requerida defender a 

legalidade do valor cobrado na fatura dos meses de março e abril, não 

produziu nenhum prova a respeito, ônus que lhe competia, e do qual não 

se desincumbiu. Impede destacar, que foi acostado aos autos, relatório de 

inspeção realizado pela ré na residência da autora, que conclui: FOI 

CONSTATADO NO ATO DA VISTORIA VAZAMENTOS NÃO VISÍVEL, 

MORADOR E PROPRIETÁRIO NÃO ESTÃO LOCALOZANDO VAZAMENTOS 

INTERNOS, OS MESMOS FORAM ORIENTADOS A FAZER OS REPAROS 

(Id. 14227972). Percebe-se, claramente, que a inspeção não verificou 

qualquer vazamento na residência do autor, apto a justificar o excessivo 

aumento no consumo de água. Registra-se que nas relações jurídicas 

materiais entre concessionária de serviço público e seus usuários incide o 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da 

prova quando manifesta a hipossuficiência técnica do consumidor, como é 

o caso dos autos. Assim, verifico que a requerida não trouxe razões 

suficientes a justificar o aumento no consumo de água em patamar 

diferenciado do consumo médio discrepante da média usual do 

requerente. Além disso, não ficou demonstrada pela ré a causa que 

justifique medição de consumo em patamar muito além da média consumida 

no local, desta forma, tem-se por insubsistente a cobrança do valor 

registrado na conta. Constatado o ato ilícito praticado pela concessionária 

ré, impõe avaliar a existência dos danos morais. - Dano Moral 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. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. No caso, restou indevida as faturas 

referente aos meses de agosto e setembro de 2018, uma vez que houve 

qualquer justificativa para a discrepância no consumo durante o 

mencionado período. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o 

conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar 

que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, 

que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de 

“todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu 

pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à 

integridade de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef 

Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que 

molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a cobrança indevida de valor por serviços 

não prestados, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação 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, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. 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. Leva-se em conta, também, o nível 

social da vítima e o do causador do dano, para que a compensação não 

resulte inexpressiva para um e inócua para a outra, tendo em vista as 

finalidades reparatórias e compensatórias buscadas. Assim, atentando 

para as doutas e oportunas ponderações dos grandes mestres 

mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub examine, fixo a 

indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). - Da restituição em dobro 

Postula a requerente pela restituição do valor pago a mais referente aos 

valores cobrados indevidamente na fatura do mês de março/2018. Acerca 

da restituição em dobro estabelece o art. 42, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, in verbis: “Art. 42. Na cobrança de débitos, o 

consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido 

a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 
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indébito, por valor igual ao dobro do que PAGOU EM EXCESSO, acrescido 

de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável”. Compulsando os autos, verifico que a autora efetuou o 

pagamento da fatura de água referente ao mês de março/2018, no valor 

de R$ 90,18, consoante comprovante acostado nos autos. Desta feita, 

considerando que a média de consumo da autora é de 10m³, que totaliza a 

importância de R$ 23,20, faz juz a autora a restituição em dobro do 

montante pago indevidamente, no importe de R$ 133,96 (cento e trinta e 

três reais e noventa e seis centavos). - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - declarar indevida a cobrança 

relativa aos meses de março e abril de 2018 que deve ser calculada 

segundo a média do valor dos doze últimos meses relativos à cobrança 

em análise. - condenar a requerida a titulo de danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. - condenar a 

parte ré, a restituição em dobro do montante indevidamente pago, no valor 

total de R$ 133,96 (cento e trinta e três reais e noventa e seis centavos), 

cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC e juros de mora de 

1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Deixo de condenar a 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 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da 

presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

2 de agosto de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61442 Nr: 2447-54.2015.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO JOSÉ DRESH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARHIANE GOMES DA MATA - 

OAB:14336, JANNINE CRUZ SOUZA - OAB:19565/MT, VALDIR BRUNO 

ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 Ofício 1231/2018 Cascavel Pr. Audiência Designada 29/08/2018, 

15h15min

Of. 11.057/2018 Campo Grande / MS - audiência Designada para o dia 

16/08/2018, às 13h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59721 Nr: 1274-92.2015.811.0033

 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: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI KARA JOSÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA GONÇALVES - 

OAB:13.659/MT

 Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, JULGO EXTINTA 

a punibilidade do acusado ARI KARA JOSÉ em relação aos fatos apurados 

neste feito, com fulcro no artigo 107, inciso IV, art. 109, inciso V, c/c art. 

115, todos do Código Penal.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Após o transito em julgado, arquive-se, observadas as baixas 

de estilo.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 069/2018-DF-

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, MM. Juiz Substituto Diretor do 

Foro nesta Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc ...

Considerando que este Fórum local está sem energia em virtude de um 

problema elétrico no transformador de rede;

Considerando que não tem previsão para retorno da energia nesta data, 

em razão dos funcionários da empresa responsável pelo serviço estarem 

atendendo serviço em campo no interior do Município;

R E S O L V E:

Art. I – Suspender nesta data o expediente forense desta Comarca, a 

partir das 16h30min (horário oficial de Mato Grosso);

Art. II - Estabelecer a prorrogação dos prazos processuais que vencerem 

nesta data, para o primeiro dia útil subsequente, qual seja, dia 09 de 

agosto de 2018 (quinta-feira);

Art. III- P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Vila Rica - MT, 08 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva - Juiz Substituto Diretor do Foro

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 16045 Nr: 1416-92.2008.811.0049

 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: VINICIUS LOPES SOHNE, FABIANE LOPES SOHNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA BISPO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para redesignar Sessão de Mediação/Conciliação 

para o dia 22/10/2018, às 13:00 horas-MT; Assim, que sejam as partes e 

seus respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e 

horário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65483 Nr: 1222-43.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRG, KRG, MDCR, KRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal, acerca da contestação juntada aos autos às 

fls. 32/44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60021 Nr: 1210-63.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA MACEDO - 
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OAB:11.060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da documentação acostada aos autos (fls. 66/67 e 68).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48641 Nr: 110-44.2015.811.0049

 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: SFXS, CDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARIA FERREIRA DE 

FREITAS - OAB:9482-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

110-44.2015.811.0049, Protocolo 48641, 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 Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64222 Nr: 404-91.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA ARAÚJO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade a trabalhadora rural Creuza Araújo Lopes da Silva com 

qualificação abaixo, e declarar o seu direito de receber no mínimo um 

salário-mínimo por mês, inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei 

n.° 8.213/1991 e arts. 7.º, incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis nº 

4.090/1962 e nº 4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do 

requerimento administrativo ocorrido em 10/08/2016 - (fl. 15), com imediata 

implantação do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, 

conforme regra do art. 497, caput, do NCPC, tratando-se de verba de 

nítido cunho alimentar. CONCEDO à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, 

visto que nesta fase o direito restou demonstrado, superando o conceito 

de prova inequívoca convincente à verossimilhança do alegado, que se 

revela no conceito de probabilidade. E este terminou não só atingido como 

ultrapassado pela certeza de que a parte autora é um trabalhador rural em 

regime de economia familiar e como tal tem direito ao benefício pretendido. 

Ainda mais contando com 59 anos. Suma para implantação: Creuza Araújo 

Lopes da Silva, brasileira, convivente, lavradora, RG n° 782052, CPF n° 

513.970.301 – 78, nascida em 10/03/1959, natural de Luciara/MT, filha de 

Ozaias Pereira Araujo e Raimundo Lopes Araujo, domiciliada na Estrada 

Rural I, AST Brasil Riva I, Zona Rural, Santa Cruz do Xingu/MT; 

aposentadoria rural por idade; um salário-mínimo, com abono anual, a partir 

do requerimento administrativo feito em 10/08/2016. Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65271 Nr: 1086-46.2018.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSI BRIGNONI ALGERI, CESAR LUIZ ALGERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Vistos.

Recebo os embargos à execução para discussão.

 Intime-se a parte embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920 do NCPC).

Decorrido prazo, volvam-me conclusos.

Às providências.

Vila Rica/MT, 09 de agosto 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52106 Nr: 1968-13.2015.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES FORTUNATO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 52106

Vistos.

Intime-se o exequente para dar andamento no feito, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção por abandono.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 08 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56672 Nr: 2342-92.2016.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ANTONIO SZARESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM BEHLING PEREIRA DA 

LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta 

por Valtra Administradora de Consorcio Ltda em face de Moacir Antônio 

Szareski, todos devidamente qualificados na exordial.

Auscultada, a requerente requereu a extinção do feito, ante o pagamento 

do débito (fls. 49).

É o relatório.

Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“Art. 924”. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

requerente informou que houve a total satisfação do crédito, tendo 

postulado pela extinção do processo com resolução do mérito, conforme 

se verifica à fls. 49.

Ante o exposto, diante da satisfação da pretensão executória, com 

fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com resolução de mérito.

 Eventuais penhoras e/ou restrições sobre bens deverão ser baixadas.

Eventuais custas pela requerente.

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 07 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59331 Nr: 858-08.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RAFAEL MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AUGUSTO GOMES 

DOS SANTOS - OAB:22.267/MT

 Vistos.

Tendo em vista a realização das oitivas das testemunhas faltantes, fls. 

209 e 217.

Declaro encerrada a instrução probatória, vez que já restaram produzidas 

todas as provas requeridas pelas partes.

 Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais no prazo de 05 

(cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público, nos termos do art. 403, 

§3° do CPP.

Cumpra-se.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55600 Nr: 941-32.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): ALDIEU RADER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de ALDIEU RADER, todos 

devidamente qualificados nos autos.

É o relatório. Decido.

Levando-se em consideração petição colacionada aos autos à ref. 05, a 

qual a parte autora pugnou pela desistência da ação, de rigor a extinção 

dos presentes.

 Tendo em vista que a parte autora não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Autor. Sem honorários.

P.R. I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46446 Nr: 259-14.2017.811.0035

 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: Jerônimo Augustinho de Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes, para que se 

manifestem sobrew o laudo médico de REF. 33, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52355 Nr: 2949-16.2017.811.0035

 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: JOSEFA DA SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes, para que se 

manifestem sobrew o laudo médico de REF. 34, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41747 Nr: 244-79.2016.811.0035

 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: Maria Rita de Almeida Dionisio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para que se 

manifstem sobre o laudo médico de REF. 50, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56803 Nr: 1296-42.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildean Nunes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta 

por BANCO DO BRASIL S/A, em face de GILDEAN NUNES DE ALMEIDA, 

todos qualificados nos autos.

 Cite-se e intime-se o devedor para, no prazo de 03 (três) dias, pagar ou 

nomear bens à penhora, sob pena de serem penhorados, tantos bens 

quantos bastem para satisfação integral do crédito exequendo, acrescido 

dos encargos legais, observando-se em caso de bens imóveis o disposto 

pelos artigos 844 e 845, §1º, do NCPC.

 Conste-se no mandado a prerrogativa de oferecer embargos à execução 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se na forma prevista pelo art. 915 

do NCPC.

Não encontrando o executado, o oficial de justiça deverá arrestar tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo, em seguida, 

nos termos do parágrafo único do art. 830 do NCPC.

 Nos termos do art. 827 do NCPC, arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da execução. Em caso de pagamento integral no prazo 

de 03 (três) dias a verba honorária será reduzida à metade.

Defiro desde já o cumprimento nos moldes facultados pelo art. 212, §2º do 

NCPC, caso haja necessidade.

Vale a presente decisão como Mandado de Citação/Intimação do 

executado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38696 Nr: 1382-07.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Nonato Costa Chagas, Ingrid 

Aparecida Pereira da Silva, Izan Kennedy Lopes Araújo, Gabriel Rodrigues 

Monteiro
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INGRID APARECIDA PEREIRA DA SILVA, 

Filiação: Luzinete Cezaria Pereira e Antenor Beniterz da Silva, data de 

nascimento: 08/08/1996, brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, 

convivente, doméstica, Telefone 66-99601-6415. 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 de todo o exposto, julgo procedente a denúncia para 

condenar os acusados Ingrid Aparecida Pereira da Silva, Gabriel 

Rodrigues Monteiro e Raimundo Nonato Costa Chagas, já qualificados, 

como incursos nas sanções do artigo 33 “caput” da Lei n. 11.343/06, em 

razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes.Passo à dosimetria 

da pena em relação à ré Ingrid Aparecida Pereira da Silva:A pena prevista 

para o crime de tráfico de entorpecente é de reclusão de 05 (cinco) a 15 

(quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e 

quinhentos) dias-multa. Atento às circunstâncias judiciais relativas ao 

acusado elencadas pelo artigo 42 da lei nº 11.343/06 c.c 59 do Código 

Penal, verifico que a natureza da substância não tem o condão de ser 

valorada de forma desfavorável à acusada. A quantidade da droga, 

outrossim, foi em montante que não deve ser considerado em desfavor da 

acusada. A culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. 

Antecedentes criminais imaculados até o momento, não obstante esteja 

respondendo a outro delito. Conduta social reprovável, pois confessou 

que é usuário de drogas. Tal condição, contudo, por se tratar de caso de 

saúde pública, não poderá contar em desfavor da ré. Não há elementos 

para aferir sua personalidade. Os motivos do crime são comuns à 

espécie. As circunstâncias do crime são normais ao tipo penal, pois 

praticada na clandestinidade. As consequências do crime são graves, 

pois expõem a perigo à saúde, segurança e o bem estar coletivos, típicos 

dos crimes com envolvimento de drogas. Contudo, tais consequências são 

previstas na atuação legislativa ao fixar as penas em abstrato, não 

podendo ser valorada neste momento; Comportamento da vítima: a vítima 

sendo a coletividade, por razões óbvias não teve influência no crime. 

Considerando a preponderância das circunstâncias do art. 42 da Lei nº 

11.343/06 sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base 

em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, à base de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em 

observância ao previsto no artigo 43, caput, da Lei nº 11.343/06.Não há 

circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes quaisquer causas de 

aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fica a pena fixada em 

definitivo em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, à base de 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.Deixo 

de aplicar o disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, 

pois o período em que a ré esteve presa não é suficiente para progressão 

de regime.Fixo o regime inicial de cumprimento da pena o SEMIABERTO, 

ante o que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. Incabível no 

caso dos autos, o instituto da conversão da pena em restritiva de direitos 

e a suspensão condicional da pena previsto no artigo 77, inciso II do 

Código Penal, em razão da pena aplicada. Passo à dosimetria da pena em 

relação ao réu Gabriel Rodrigues Monteiro:A pena prevista para o crime de 

tráfico de entorpecente é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e 

pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 

Atento às circunstâncias judiciais relativas ao acusado elencadas pelo 

artigo 42 da lei nº 11.343/06 c.c 59 do Código Penal, verifico que a 

natureza da substância não tem o condão de ser valorada de forma 

desfavorável ao acusado. A quantidade da droga foi em montante que não 

deve ser considerado em desfavor do réu. A culpabilidade normal à 

espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes criminais imaculados até 

o momento, não obstante esteja respondendo a outros delitos. Conduta 

social reprovável, pois é usuário de drogas. Tal condição, contudo, por se 

tratar de caso de saúde pública, não poderá contar em desfavor do réu. 

Não há elementos para aferir sua personalidade. Os motivos do crime são 

comuns à espécie. As circunstâncias do crime são normais ao tipo penal, 

pois praticado na clandestinidade. As consequências do crime são 

graves, pois expõem a perigo à saúde, segurança e o bem estar coletivos, 

típicos dos crimes com envolvimento de drogas. Contudo, tais 

consequências são previstas na atuação legislativa ao fixar as penas em 

abstrato, não podendo ser valorada neste momento; Comportamento da 

vítima: a vítima sendo a coletividade, por razões óbvias não teve influência 

no crime. Considerando a preponderância das circunstâncias do art. 42 da 

Lei nº 11.343/06 sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, fixo a 

pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, à base de 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, 

em observância ao previsto no artigo 43, caput, da Lei nº 11.343/06.Não 

há circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes quaisquer causas 

de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fica a pena fixada em 

definitivo em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, à base de 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.Deixo 

de aplicar o disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, 

pois o período em que a ré esteve presa não é suficiente para progressão 

de regime.Fixo o regime inicial de cumprimento da pena o SEMIABERTO, 

ante o que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. Incabível no 

caso dos autos, o instituto da conversão da pena em restritiva de direitos 

e a suspensão condicional da pena previsto no artigo 77, inciso II do 

Código Penal, em razão da pena aplicada. Passo à dosimetria da pena em 

relação ao réu Raimundo Nonato Costa Chagas:A pena prevista para o 

crime de tráfico de entorpecente é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) 

anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 

dias-multa. Atento às circunstâncias judiciais relativas ao acusado 

elencadas pelo artigo 42 da lei nº 11.343/06 c.c 59 do Código Penal, 

verifico que a natureza da substância não tem o condão de ser valorada 

de forma desfavorável ao acusado. A quantidade da droga foi em 

montante que não deve ser considerado em desfavor do réu. A 

culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes 

criminais imaculados até o momento, não obstante esteja respondendo a 

outros delitos. Conduta social reprovável, pois é usuário de drogas. Tal 

condição, contudo, por se tratar de caso de saúde pública, não poderá 

contar em desfavor do réu. Não há elementos para aferir sua 

personalidade. Os motivos do crime são comuns à espécie. As 

circunstâncias do crime são normais ao tipo penal, pois praticado na 

clandestinidade. As consequências do crime são graves, pois expõem a 

perigo à saúde, segurança e o bem estar coletivos, típicos dos crimes com 

envolvimento de drogas. Contudo, tais consequências são previstas na 

atuação legislativa ao fixar as penas em abstrato, não podendo ser 

valorada neste momento; Comportamento da vítima: a vítima sendo a 

coletividade, por razões óbvias não teve influência no crime. 

Considerando a preponderância das circunstâncias do art. 42 da Lei nº 

11.343/06 sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base 

em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, à base de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em 

observância ao previsto no artigo 43, caput, da Lei nº 11.343/06.Não há 

circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes quaisquer causas de 

aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fica a pena fixada em 

definitivo em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, à base de 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.Deixo 

de aplicar o disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, 

pois o período em que a ré esteve presa não é suficiente para progressão 

de regime.Fixo o regime inicial de cumprimento da pena o SEMIABERTO, 

ante o que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. Incabível no 

caso dos autos, o instituto da conversão da pena em restritiva de direitos 

e a suspensão condicional da pena previsto no artigo 77, inciso II do 

Código Penal, em razão da pena aplicada. Remetam-se os autos ao 

contador para o cálculo da multa, intimando-se o acusado para o 

pagamento, em 20 (vinte) dias, após o trânsito em julgado desta 

decisão.Custas processuais pelos acusados (CPP, art. 804).Determino a 

incineração das drogas, se houver, nos moldes do art. 58, §1º c.c. 32, § 

1º, ambos da lei nº 11.343/06.Com fulcro no art. 63 da lei nº 11.343/06, 

declaro perdidos em favor da União os produtos e valores apreendidos, 

devendo ser revertido ao FUNAD. Considerando o regime de pena fixada, 

determino que seja expedido alvará de soltura ao réu preso, caso não 

existam motivos para permanecer encarcerado.Certificado o trânsito em 

julgado, comunique-se ao TRE/MT e ao IICC; anote-se junto ao Cartório 

Distribuidor; expeça-se Guia de Execução; baixe-se, após, o feito do 

relatório mensal à colenda Corregedoria Geral de Justiça e aguarde-se o 

comunicado do cumprimento da pena, quando então, arquive-se em 

definitivo. Publique-se, Registre-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Alto Taquari-MT, 14 de julho de 2017.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Frantiesco Lopes 

Duarte, digitei.

Alto Taquari, 08 de agosto de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42812 Nr: 1582-77.2017.811.0092

 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: Juliana Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para comparecer junto ao balcão da secretaria 

deste juízo para retirar o Alvará expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49530 Nr: 1763-44.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE RIBEIRO TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LAZZERI BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, indefiro a tutela de urgência.I - Nos termos do artigo 

334 e parágrafos do Código de Processo Civil e do Provimento nº 09/2016 

do Conselho da Magistratura, determino a remessa deste feito ao Centro 

de Conciliação e Mediação. II - CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para que 

compareça à audiência acompanhada de advogado ou defensor público, 

consignando que o termo inicial para apresentação da contestação 

observará o disposto no artigo 335 do CPC. Consigne ainda que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte autora, nos termos do artigo art. 344 do CPC. III 

- INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do CPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.IV - ADVIRTA-SE as partes que 

o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação/mediação 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, revertida em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do 

artigo 334 do CPC.Alto Taquari/MT, 08 de agosto de 2018.Fabio Alves 

CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35714 Nr: 1023-91.2015.811.0092

 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): Helber Henrique Irgang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35714

Despacho

Diante do recolhimento da complementação das diligências do oficial de 

justiça (fls. 106/108), DEFIRO o levantamento da quantia depositada.

Após, defiro o pedido de fls. 94 e determino a expedição de novo 

mandado de citação do executado, no endereço informado na certidão de 

fl. 88.

Alto Taquari/MT, 8 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46564 Nr: 409-81.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA QUACHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiane de Carvalho Burity - 

OAB:OAB/MT 18.216, GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - 

OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 46564

Despacho

Diante do recolhimento da complementação das diligências do oficial de 

justiça (fls. 82/83), DEFIRO o levantamento da quantia depositada.

Após, intime-se o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias requerer o 

que de direito.

Alto Taquari/MT, 8 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-51.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO CUNHA KURY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PASSADORE OAB - PR09143 (ADVOGADO)

JANAINA BARRETO PASSADORE OAB - TO0003978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seus 

advogados para comparecimento à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 20/09/2018, às 13h15 (horário de MT), no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 9 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.: 53957 Nr: 2085-25.2017.811.0084

 AÇÃO: Requerimento de Reintegração de Posse->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA CAETANO DA COSTA, Leonildo Caetano da 

Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Bialeski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUIS VERISSIMO - 

OAB:14357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 
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os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 23.10.2018 às 13h30min nesta Comarca de 

Apiacás/MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-90.2016.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Processo: 

8010196-90.2016.8.11.0084. REQUERENTE: IGREJA EVANGELICA 

ASSEMBLEIA DE DEUS REQUERIDO: OI S/A Vistos. Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus ajuizou ação declaratória de inexistência de débito 

c/c obrigação de fazer em desfavor de OI S/A. Em síntese, alegou que a 

parte promovida encaminhou faturas em valores acima da media mensal, 

motivo pelo qual requer o cancelamento das linhas n. (66) 3593-1137, sem 

a cobrança das faturas referentes a agosto, setembro e outubro de 2016. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 

5956311 e arguiu como preliminar de mérito a cobrança devida e, em 

seguida, contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, 

sustentou que não houve ato ilícito. Ata da audiência de conciliação 

acostada na movimentação de ID 5956306 e impugnação à contestação 

apresentada na movimentação de ID 13641574. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de 

telefone, o consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a 

concessionária a inspeção e aferição de todos os lançamentos 

impugnados, sempre, respeitando o devido processo legal e o 

contraditório. Esta é a exegese extraída dos artigos 81 a 84 da Resolução 

632/2014 da Anatel. No caso de inconformismo com a cobrança de 

qualquer lançamento, cabe a concessionária a comprovação inequívoca 

da legitimidade do lançamento. Naturalmente que as provas, a serem 

produzidas pelas concessionárias, tenham o devido valor jurídico, devem 

ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou produzidas em 

respeito ao contraditório e ampla defesa. Em situação de similitude a 

jurisprudência já se manifestou: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE 

AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) Em análise dos 

autos, nota-se que, a autora afirma ter contratado um plano de telefonia 

fixa com a operadora requerida, e que as faturas possuíam o valor em 

média de R$ 400,00 (quatrocentos reais). No entanto, nos meses de 

agosto, setembro e outubro de 2016 houve a cobrança excessiva de R$ 

1.028,05 referente ao mês de agosto, bem como cobrança excessiva nos 

meses de setembro e outubro de 2016, totalizando a importância de R$ 3. 

255,00 (três mil duzentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos) 

conforme documento anexado na inicial. Por outro lado, a empresa de 

telefonia alega que houve regular utilização da linha, porém, a autora 

deixou de efetuar alguns pagamentos, aduzindo ainda que caberia à 

autora acionar um canal de atendimento da requerida para ter informações 

completas a respeito de sua fatura. Diante da alegação de ausência de ato 

ilícito, a empresa de telefonia, deve comprovar a contratação dos serviços 

adicionados a faturas além do valor contratado, isto é, demonstrar a razão 

da cobrança acima da média, mas a requerida não se desincumbiu do seu 

ônus processual, com base no art. 373, inciso II do NCPC. Em análise dos 

autos, nota-se que a concessionária não produziu provas que comprove a 

legitimidade dos lançamentos impugnados, pois não apresentou laudo 

técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente, bem 

como nenhum documento que possa evidenciar a legitimidade dos 

lançamentos impugnados. Portanto, está caracterizada a irregularidade 

dos lançamentos contestados. II - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, o pedido autoral formulado pela reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC, para: 

a) DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 3. 255,00 (três mil 

duzentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos); b) CONDENAR a 

parte promovida, solidariamente, a obrigação de fazer o cancelamento 

definitivo da linha telefônica 66 3593 1137 e a consequente rescisão 

contratual, no prazo de 10 dias, sob pena de multa fixa de R$100,00;. 

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. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-90.2016.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Processo: 

8010196-90.2016.8.11.0084. REQUERENTE: IGREJA EVANGELICA 

ASSEMBLEIA DE DEUS REQUERIDO: OI S/A Vistos. Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus ajuizou ação declaratória de inexistência de débito 

c/c obrigação de fazer em desfavor de OI S/A. Em síntese, alegou que a 

parte promovida encaminhou faturas em valores acima da media mensal, 

motivo pelo qual requer o cancelamento das linhas n. (66) 3593-1137, sem 

a cobrança das faturas referentes a agosto, setembro e outubro de 2016. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 

5956311 e arguiu como preliminar de mérito a cobrança devida e, em 

seguida, contestou os pedidos formulados na inicial e, em destaque, 

sustentou que não houve ato ilícito. Ata da audiência de conciliação 

acostada na movimentação de ID 5956306 e impugnação à contestação 

apresentada na movimentação de ID 13641574. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de 

telefone, o consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a 

concessionária a inspeção e aferição de todos os lançamentos 

impugnados, sempre, respeitando o devido processo legal e o 

contraditório. Esta é a exegese extraída dos artigos 81 a 84 da Resolução 
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632/2014 da Anatel. No caso de inconformismo com a cobrança de 

qualquer lançamento, cabe a concessionária a comprovação inequívoca 

da legitimidade do lançamento. Naturalmente que as provas, a serem 

produzidas pelas concessionárias, tenham o devido valor jurídico, devem 

ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou produzidas em 

respeito ao contraditório e ampla defesa. Em situação de similitude a 

jurisprudência já se manifestou: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE 

AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) Em análise dos 

autos, nota-se que, a autora afirma ter contratado um plano de telefonia 

fixa com a operadora requerida, e que as faturas possuíam o valor em 

média de R$ 400,00 (quatrocentos reais). No entanto, nos meses de 

agosto, setembro e outubro de 2016 houve a cobrança excessiva de R$ 

1.028,05 referente ao mês de agosto, bem como cobrança excessiva nos 

meses de setembro e outubro de 2016, totalizando a importância de R$ 3. 

255,00 (três mil duzentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos) 

conforme documento anexado na inicial. Por outro lado, a empresa de 

telefonia alega que houve regular utilização da linha, porém, a autora 

deixou de efetuar alguns pagamentos, aduzindo ainda que caberia à 

autora acionar um canal de atendimento da requerida para ter informações 

completas a respeito de sua fatura. Diante da alegação de ausência de ato 

ilícito, a empresa de telefonia, deve comprovar a contratação dos serviços 

adicionados a faturas além do valor contratado, isto é, demonstrar a razão 

da cobrança acima da média, mas a requerida não se desincumbiu do seu 

ônus processual, com base no art. 373, inciso II do NCPC. Em análise dos 

autos, nota-se que a concessionária não produziu provas que comprove a 

legitimidade dos lançamentos impugnados, pois não apresentou laudo 

técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente, bem 

como nenhum documento que possa evidenciar a legitimidade dos 

lançamentos impugnados. Portanto, está caracterizada a irregularidade 

dos lançamentos contestados. II - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, o pedido autoral formulado pela reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC, para: 

a) DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 3. 255,00 (três mil 

duzentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos); b) CONDENAR a 

parte promovida, solidariamente, a obrigação de fazer o cancelamento 

definitivo da linha telefônica 66 3593 1137 e a consequente rescisão 

contratual, no prazo de 10 dias, sob pena de multa fixa de R$100,00;. 

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. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-56.2018.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE ASSUNCAO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA OAB - MT0022337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

 

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: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 11/09/2018, às 13 horas. APIACÁS, 9 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.: 27120 Nr: 571-88.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celinia Ramos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, 

para manifestarem nos termos do Art. 11 da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal – CJF, para fins de encaminhamento ao TRF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66166 Nr: 173-68.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Souza Pinto Marconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT - 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 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:

 (...) Ocorre que há informação no sentido de que o bem móvel foi 

apreendido na Comarca de São José dos Quatros Marcos-MT e se 

encontrava na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, razão pela qual 

DETERMINO a intimação da parte requerente para que, nos termos na 

legislação especial - Decreto-Lei n. 911/69 -, providencie o necessário 

para a busca e apreensão nesse local, informando nos autos a sua 

efetivação, necessária para permitir a citação/intimação da parte 

requerida, o que desde já DETERMINO que seja realizada nos termos da 

decisão inicial e sem prévia conclusão.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96448 Nr: 3830-81.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalino Marcelino de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa de Assistencia e Saúde dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 490 de 635



Empregados dos Correios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:SP/ 128.341

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – com pedido de TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA/LIMINAR – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e 

ss. –, tendo como parte ROSALINO MARCELINO DE LIMA em desfavor de 

POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSITÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS 

DOS CORREIOS, em que foi deferido a concessão da tutelar e determinado 

ao requerido que autorize a realização do procedimento – IMPLANTANTE 

DE DVP POR HIDROCEFALIA e CIFOPLASTIA PERCUTANEA DE VERTEBRA 

LOMBAR.

Verifico que a parte autora juntou petição informando que a parte 

requerida não cumpriu a decisão inicial, sob a alegação de que não cabe 

ao requerido fornecer equipamentos de uso contínuo e obrigatório das 

unidades hospitalares.

A parte autora juntou orçamento e declaração da empresa Quality Medical 

informando sobre a competência de alugueis de equipamentos usados em 

cirurgias.

Isso posto, e com base no NCPC, art. 437, §1º, DETERMINO que intime a 

parte requerida para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95640 Nr: 3471-34.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Vinicius Rocha, Agenor Lopes Filho, 

Wellington de Jesus Messias, Regina de Oliveira Xaropá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Maria Lima Pereira - 

OAB:MT/22.212, FERNANDO AUGUSTO GOMES - OAB:17231/B, JUARES 

ANTONIO BATISTA DA SILVA - OAB:MT/ 2.638, MAURO LEMES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:mt/ 14374

 Intimação das partes requeridas Flavio Vinicius Rocha e Agenor Lopes 

Filho para, no prazo legal, apresentarem alegações finais/memoriais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 63722 Nr: 1747-63.2015.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFdP, CCFdP, HCFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vistas ao autor para que 

no prazo legal manifeste no presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71319 Nr: 2821-21.2016.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Verde Terraplanagem e Transportes 

Ltda-ME, Valdivino Lopes Batista, Diego Neves Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:MT/ 15.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98611 Nr: 846-90.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizangela Cristina de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Avon Comestico Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação/pedidos formulada, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 158, parágrafo único, do CPC/NCPC, art. 200, parágrafo 

único, e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito/pedidos, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, VIII, do CPC/NCPC, 

art. 485, VIII e § 5º.Condeno a(s) parte(s) no pagamento das taxas, 

despesas e custas processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa 

e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo 

de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma 

vez que não ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no 

caso ou a citação da parte adversa.Transitada em julgado, proceda com 

as baixas necessárias e arquive.Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010240-53.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010240-53.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO 

XAVIER REQUERIDO: MOTOS MATO GROSSO LTDA, ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA PROJETO DE SENTENÇA Visto 

e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE LIMINAR - rito da Lei n. 9.099/95, 

proposta por ANTONIO FRANCISCO XAVIER em desfavor de MOTOS 

MATO GROSSO LTDA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA. É o necessário. Decido. As partes realizaram acordo por 

meio de petição (id. 13869442). Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 
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487, III, “b”. Determino que seja expedido oficio ao DETRAN/MT, para que 

proceda a baixa do gravame fiduciário do veículo marca HONDA/C100 BIZ, 

ano fabricação/modelo 2004/2005, cor verde, placa JZZ4566, RENAVAM 

839215959, conforme acordado pelas partes na petição de id. 13869442. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010240-53.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO 

XAVIER REQUERIDO: MOTOS MATO GROSSO LTDA, ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA PROJETO DE SENTENÇA Visto 

e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE LIMINAR - rito da Lei n. 9.099/95, 

proposta por ANTONIO FRANCISCO XAVIER em desfavor de MOTOS 

MATO GROSSO LTDA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA. É o necessário. Decido. As partes realizaram acordo por 

meio de petição (id. 13869442). Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Determino que seja expedido oficio ao DETRAN/MT, para que 

proceda a baixa do gravame fiduciário do veículo marca HONDA/C100 BIZ, 

ano fabricação/modelo 2004/2005, cor verde, placa JZZ4566, RENAVAM 

839215959, conforme acordado pelas partes na petição de id. 13869442. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010240-53.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO 

XAVIER REQUERIDO: MOTOS MATO GROSSO LTDA, ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA PROJETO DE SENTENÇA Visto 

e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE LIMINAR - rito da Lei n. 9.099/95, 

proposta por ANTONIO FRANCISCO XAVIER em desfavor de MOTOS 

MATO GROSSO LTDA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA. É o necessário. Decido. As partes realizaram acordo por 

meio de petição (id. 13869442). Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Determino que seja expedido oficio ao DETRAN/MT, para que 

proceda a baixa do gravame fiduciário do veículo marca HONDA/C100 BIZ, 

ano fabricação/modelo 2004/2005, cor verde, placa JZZ4566, RENAVAM 

839215959, conforme acordado pelas partes na petição de id. 13869442. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 
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cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010030-36.2015.8.11.0038 EXEQUENTE: AMANDA VIEIRA DE SOUZA 

COSTA EXECUTADO: EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e fora realizada penhora online de parte do valor/importe, 

razão pela qual DETERMINO que certifique se ocorreu a intimação e 

decurso dos prazos da parte devedora/executada, quem deve ser 

intimada das 2 (duas) realizadas. Ademais, cabe à credora/exequente 

apresentar o cálculo de eventual saldo remanescente e requerer em 

prosseguimento indicando bens passíveis de penhora/constrição, sob 

pena de extinção. Intime. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 9 de 

agosto de 2018 - 07:18:09. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010030-36.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA VIEIRA DE SOUZA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELMO GOES EMERICK OAB - MT10904/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010030-36.2015.8.11.0038 EXEQUENTE: AMANDA VIEIRA DE SOUZA 

COSTA EXECUTADO: EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e fora realizada penhora online de parte do valor/importe, 

razão pela qual DETERMINO que certifique se ocorreu a intimação e 

decurso dos prazos da parte devedora/executada, quem deve ser 

intimada das 2 (duas) realizadas. Ademais, cabe à credora/exequente 

apresentar o cálculo de eventual saldo remanescente e requerer em 

prosseguimento indicando bens passíveis de penhora/constrição, sob 

pena de extinção. Intime. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 9 de 

agosto de 2018 - 07:18:09. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010312-40.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010312-40.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ROSELAINE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e fora realizada a penhora online, pendente o decurso do 

prazo de manifestação da devedora/executada, quem aparentemente 

realizou o depósito/pagamento em 10/7/2018, resultando em possível 

excesso de penhora. Isso posto, DETERMINO que certifique se ocorreu a 

intimação e decurso do prazo de manifestação da devedora/executada em 

relação à constrição realizada pelo sistema BACENJUD, assim como que 

manifestem sobre eventual adimplemento pretérito e excesso, 

retorando-me para decidir posteriormente ou em caso de decurso in albis. 

Intime. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 9 de agosto de 2018 - 

07:32:21. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010312-40.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010312-40.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ROSELAINE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e fora realizada a penhora online, pendente o decurso do 

prazo de manifestação da devedora/executada, quem aparentemente 

realizou o depósito/pagamento em 10/7/2018, resultando em possível 

excesso de penhora. Isso posto, DETERMINO que certifique se ocorreu a 

intimação e decurso do prazo de manifestação da devedora/executada em 

relação à constrição realizada pelo sistema BACENJUD, assim como que 

manifestem sobre eventual adimplemento pretérito e excesso, 

retorando-me para decidir posteriormente ou em caso de decurso in albis. 

Intime. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 9 de agosto de 2018 - 

07:32:21. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-86.2015.8.11.0038
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Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DE ARAUJO GOLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010156-86.2015.8.11.0038 REQUERENTE: ALICE DE ARAUJO GOLONI 

REQUERIDO: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, em que, diante do decurso do prazo da parte 

devedora/executada in albis e pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. Sem prejuízo disso, DETERMINO que a parte credora/exequente 

informe se há valor remanescente a ser pago/adimplido, apresente o 

cálculo atualizado disso e requeira em prosseguimento, indicando bens 

passíveis de penhora, sob pena de extinção. Intime. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 9 de agosto de 2018 - 08:05:34. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-86.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DE ARAUJO GOLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010156-86.2015.8.11.0038 REQUERENTE: ALICE DE ARAUJO GOLONI 

REQUERIDO: EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC -, em que, diante do decurso do prazo da parte 

devedora/executada in albis e pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. Sem prejuízo disso, DETERMINO que a parte credora/exequente 

informe se há valor remanescente a ser pago/adimplido, apresente o 

cálculo atualizado disso e requeira em prosseguimento, indicando bens 

passíveis de penhora, sob pena de extinção. Intime. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 9 de agosto de 2018 - 08:05:34. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010264-18.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO LIMA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANSERVICE REPRESENTACOES COMERCIAIS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010264-18.2015.8.11.0038 REQUERENTE: PABLO LIMA DE FREITAS 

REQUERIDO: BANSERVICE REPRESENTACOES COMERCIAIS E SERVICOS 

LTDA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes PABLO LIMA DE 

FREITAS em desfavor de BANSERVICE REPRESENTACOES COMERCIAIS E 

SERVICOS LTDA É o necessário. Decido. Fora realizada tentativa de 

penhora online (id. 11055029 e 13006733), a qual restou infrutífera, bem 

como solicitado bloqueio de bens através do sistema Renajud, não tendo 

sido localizado veículo (id. 11055030). O autor foi intimado para apresentar 

bens, contudo não logrou êxito na localização de valores ou bens, 

informando na petição de id 12056651. Não logrando êxito em indicar bens 

passíveis de penhora, providência essencial ao regular andamento do 

feito, a extinção é medida que se impõe. A hipótese do § 4º do art. 53 da 

Lei n. 9.099/1995, se aplica às execuções de título judicial e extrajudicial – 

Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – 

Vitória/ES. Isso posto, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei n. 

9.099/1995, JULGO EXTINTO O PROCESSO e AUTORIZO a devolução dos 

documentos ao credor/exequente, caso algum original tenha sido 

apresentado/entregue na Secretaria do Juizado Especial quando do 

processamento. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, caso requerido expressamente pelo credor e 

assumindo o compromisso de informar o adimplemento/pagamento, 

EXPEÇA certidão de dívida para fins de inscrição do devedor/executado 

no cadastro de inadimplentes/restritivos de crédito/banco de dados, frise, 

sob sua responsabilidade, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive, entregando ao(s) credor(es) exequente(s), no 

caso de requerimento expresso, certidão do seu crédito como título para 

futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no 

Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada 

no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, DEFIRO eventual pedido de 

expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _________________________________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010264-18.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO LIMA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANSERVICE REPRESENTACOES COMERCIAIS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010264-18.2015.8.11.0038 REQUERENTE: PABLO LIMA DE FREITAS 

REQUERIDO: BANSERVICE REPRESENTACOES COMERCIAIS E SERVICOS 

LTDA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes PABLO LIMA DE 

FREITAS em desfavor de BANSERVICE REPRESENTACOES COMERCIAIS E 

SERVICOS LTDA É o necessário. Decido. Fora realizada tentativa de 

penhora online (id. 11055029 e 13006733), a qual restou infrutífera, bem 

como solicitado bloqueio de bens através do sistema Renajud, não tendo 

sido localizado veículo (id. 11055030). O autor foi intimado para apresentar 

bens, contudo não logrou êxito na localização de valores ou bens, 

informando na petição de id 12056651. Não logrando êxito em indicar bens 

passíveis de penhora, providência essencial ao regular andamento do 

feito, a extinção é medida que se impõe. A hipótese do § 4º do art. 53 da 

Lei n. 9.099/1995, se aplica às execuções de título judicial e extrajudicial – 

Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – 

Vitória/ES. Isso posto, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei n. 

9.099/1995, JULGO EXTINTO O PROCESSO e AUTORIZO a devolução dos 

documentos ao credor/exequente, caso algum original tenha sido 

apresentado/entregue na Secretaria do Juizado Especial quando do 

processamento. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, caso requerido expressamente pelo credor e 

assumindo o compromisso de informar o adimplemento/pagamento, 

EXPEÇA certidão de dívida para fins de inscrição do devedor/executado 

no cadastro de inadimplentes/restritivos de crédito/banco de dados, frise, 

sob sua responsabilidade, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive, entregando ao(s) credor(es) exequente(s), no 

caso de requerimento expresso, certidão do seu crédito como título para 

futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no 

Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada 

no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, DEFIRO eventual pedido de 

expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _________________________________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010304-63.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA ALVIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 9 de agosto de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010304-63.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA ALVIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 9 de agosto de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-60.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PORRUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORCOVADO CORRETORA DE SEGUROS E AGENCIA DE VIAGENS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT0013536A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010214-60.2013.8.11.0038 REQUERENTE: MARCELO PORRUA 

REQUERIDO: CORCOVADO CORRETORA DE SEGUROS E AGENCIA DE 

VIAGENS LTDA - ME PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes MARCELO 

PORRUA em desfavor de CORCOVADO CORRETORA DE SEGUROS E 

AGENCIA DE VIAGENS LTDA – ME. É o necessário. Decido. Fora realizada 

tentativa de penhora online (id. 12969447 e 13142731), a qual restou 

infrutífera. O autor foi intimado para apresentar bens, contudo não logrou 

êxito na localização de valores ou bens, informando na petição de id 

10328896 e 1198625, 12057552. Não logrando êxito em indicar bens 

passíveis de penhora, providência essencial ao regular andamento do 

feito, a extinção é medida que se impõe. A hipótese do § 4º do art. 53 da 

Lei n. 9.099/1995, se aplica às execuções de título judicial e extrajudicial – 

Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – 

Vitória/ES. Isso posto, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei n. 

9.099/1995, JULGO EXTINTO O PROCESSO e AUTORIZO a devolução dos 

documentos ao credor/exequente, caso algum original tenha sido 

apresentado/entregue na Secretaria do Juizado Especial quando do 

processamento. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, caso requerido expressamente pelo credor e 

assumindo o compromisso de informar o adimplemento/pagamento, 

EXPEÇA certidão de dívida para fins de inscrição do devedor/executado 

no cadastro de inadimplentes/restritivos de crédito/banco de dados, frise, 

sob sua responsabilidade, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 
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9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive, entregando ao(s) credor(es) exequente(s), no 

caso de requerimento expresso, certidão do seu crédito como título para 

futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no 

Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada 

no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, DEFIRO eventual pedido de 

expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _________________________________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-60.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PORRUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORCOVADO CORRETORA DE SEGUROS E AGENCIA DE VIAGENS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT0013536A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010214-60.2013.8.11.0038 REQUERENTE: MARCELO PORRUA 

REQUERIDO: CORCOVADO CORRETORA DE SEGUROS E AGENCIA DE 

VIAGENS LTDA - ME PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes MARCELO 

PORRUA em desfavor de CORCOVADO CORRETORA DE SEGUROS E 

AGENCIA DE VIAGENS LTDA – ME. É o necessário. Decido. Fora realizada 

tentativa de penhora online (id. 12969447 e 13142731), a qual restou 

infrutífera. O autor foi intimado para apresentar bens, contudo não logrou 

êxito na localização de valores ou bens, informando na petição de id 

10328896 e 1198625, 12057552. Não logrando êxito em indicar bens 

passíveis de penhora, providência essencial ao regular andamento do 

feito, a extinção é medida que se impõe. A hipótese do § 4º do art. 53 da 

Lei n. 9.099/1995, se aplica às execuções de título judicial e extrajudicial – 

Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – 

Vitória/ES. Isso posto, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei n. 

9.099/1995, JULGO EXTINTO O PROCESSO e AUTORIZO a devolução dos 

documentos ao credor/exequente, caso algum original tenha sido 

apresentado/entregue na Secretaria do Juizado Especial quando do 

processamento. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, caso requerido expressamente pelo credor e 

assumindo o compromisso de informar o adimplemento/pagamento, 

EXPEÇA certidão de dívida para fins de inscrição do devedor/executado 

no cadastro de inadimplentes/restritivos de crédito/banco de dados, frise, 

sob sua responsabilidade, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive, entregando ao(s) credor(es) exequente(s), no 

caso de requerimento expresso, certidão do seu crédito como título para 

futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no 

Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada 

no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, DEFIRO eventual pedido de 

expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _________________________________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-17.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FRANCISCO CONFESSOR BATISTA (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010072-17.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei 

n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada por 

FRANCISCO CONFESSOR BATISTA, por em desfavor de ESTADO DE 

MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA. É o necessário. Decido. 

A parte adversa Estado de Mato Grosso, alegou preliminar de ausência de 

interesse de agir, sob alegação de que o poder judiciário não compete 

realizar a macrojustiça, sendo de competência dos poderes Legislativo e 

Executivo. O direito à saúde representa consequência constitucional 

indissociável do direito à vida. A não atuação do Estado para com o direito 

à saúde, importar-se-á numa eventual ação judicial e/ou administrativa 

quando o Estado não desempenhar o seu dever de promover e garantir a 

saúde. É verdade que, primordialmente, a eleição e condução das políticas 

públicas voltadas à concretização dos direitos sociais devem ficar a cargo 

do Legislativo e do Executivo, pela própria natureza das atribuições 

cometidas a tais poderes e para se assegurar a liberdade de ação 

necessária à adequação do projeto constitucional à realidade fática da 

sociedade. Todavia, tem-se que a inércia desses poderes não pode ficar 

à margem do controle judicial. Para Luciane Tessler (2005, p.153) o Poder 

judiciário também está vinculado de forma imediata à realização dos 

direitos fundamentais e diante da omissão do legislador ou do 

administrador não pode restar inerte. Cabendo ao mesmo assumir a 

função de concretização dos direitos fundamentais do caso em tela e 

conferir a máxima efetividade possível aos direitos fundamentais e 

recusar a aplicação de preceitos que os violem. Arremata a referida jurista 

(2005, p. 164): A atuação do Poder Judiciário, no campo das tutelas 

relativas a direitos sociais, representa um importante instrumento de 

garantia de efetividade aos direitos fundamentais sociais, incumbindo ao 
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juiz a missão de partícipe ativo e consolidador do processo político-social 

de positivação de direitos. Portanto, indefiro a liminar suscitada. A 

requerida MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, alega preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam, a qual não merece prosperar, haja vista que o direito 

à saúde está inserido entre os direitos e garantias fundamentais – 

CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do direito protegido 

impõe tanto à União, ao Estado e ao Município providências no sentido de 

cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a saúde é direito de todos e 

dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, enquanto que o artigo 23, II, atribui 

competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para 

cuidar da saúde e assistência pública. Ante a legitimidade da parte, julgo 

improcedente a preliminar suscitada pela requerida. Passo a analisar o 

mérito. A parte autora afirma que é portadora de Doença de Chagas razão 

pela qual necessita que seja realizado COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA 

DIGESTIVA ALTA e CONSULTA EM CIRURGIA GERAL. A peça inicial veio 

acompanhada pedido médico que demonstram o suso narrado. O 

processo foi enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, o qual informou 

que não é urgente ou emergencial, contudo o prazo seria para o paciente 

ser atendido seria no máximo de 30 (trinta) dias, bem como os 

procedimentos solicitados são contemplados pelo Sistema Único de Saúde 

(id. 8215434). A liminar foi DEFERIDA (id. 10449455). A Constituição 

Federal garante a todos os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde 

a condição de direito fundamental do homem, portanto, direito 

inquestionável. Sendo assim, em análise aos documentos anexados aos 

autos, entendo que razão assiste a parte requerente, vejamos. No caso 

em apreço, o que se pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do 

Estado em fornecer os procedimentos solicitados, de modo a garantir à 

paciente a sobrevida e uma melhor qualidade desta. Cumpre asseverar 

que o Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito 

fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, prover os meios 

necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a 

prescrição medica. A parte requerente anexa aos autos orçamento dos 

procedimentos deferidos em liminar e não cumpridos pelas requeridas, no 

valor de R$ 653,00 (seiscentos e cinquenta e três reais), (id. 12628858), 

requerendo bloqueio do valor. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, com base 

no art. 487, I do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

CONFIRMAR a liminar deferida em exame sumário (id. 10449455), a qual 

determinou que as reclamadas, solidariamente, forneçam a parte autora 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA e CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, na 

forma constante na exordial e documentos médicos juntados, seja na rede 

pública ou, na falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos da intimação. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não 

haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após 

o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o 

julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na 

ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com 

a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 

4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E 

ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de 

Pequeno Valor e os precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente 

do TJMT para fins de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - 

e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil 

– art. 513 e ss... Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito 

em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-17.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FRANCISCO CONFESSOR BATISTA (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010072-17.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei 

n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada por 

FRANCISCO CONFESSOR BATISTA, por em desfavor de ESTADO DE 

MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA. É o necessário. Decido. 

A parte adversa Estado de Mato Grosso, alegou preliminar de ausência de 

interesse de agir, sob alegação de que o poder judiciário não compete 

realizar a macrojustiça, sendo de competência dos poderes Legislativo e 

Executivo. O direito à saúde representa consequência constitucional 

indissociável do direito à vida. A não atuação do Estado para com o direito 

à saúde, importar-se-á numa eventual ação judicial e/ou administrativa 

quando o Estado não desempenhar o seu dever de promover e garantir a 

saúde. É verdade que, primordialmente, a eleição e condução das políticas 

públicas voltadas à concretização dos direitos sociais devem ficar a cargo 

do Legislativo e do Executivo, pela própria natureza das atribuições 

cometidas a tais poderes e para se assegurar a liberdade de ação 

necessária à adequação do projeto constitucional à realidade fática da 

sociedade. Todavia, tem-se que a inércia desses poderes não pode ficar 

à margem do controle judicial. Para Luciane Tessler (2005, p.153) o Poder 

judiciário também está vinculado de forma imediata à realização dos 

direitos fundamentais e diante da omissão do legislador ou do 

administrador não pode restar inerte. Cabendo ao mesmo assumir a 

função de concretização dos direitos fundamentais do caso em tela e 

conferir a máxima efetividade possível aos direitos fundamentais e 

recusar a aplicação de preceitos que os violem. Arremata a referida jurista 

(2005, p. 164): A atuação do Poder Judiciário, no campo das tutelas 

relativas a direitos sociais, representa um importante instrumento de 

garantia de efetividade aos direitos fundamentais sociais, incumbindo ao 

juiz a missão de partícipe ativo e consolidador do processo político-social 

de positivação de direitos. Portanto, indefiro a liminar suscitada. A 

requerida MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, alega preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam, a qual não merece prosperar, haja vista que o direito 

à saúde está inserido entre os direitos e garantias fundamentais – 

CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do direito protegido 

impõe tanto à União, ao Estado e ao Município providências no sentido de 

cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a saúde é direito de todos e 

dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, enquanto que o artigo 23, II, atribui 

competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para 

cuidar da saúde e assistência pública. Ante a legitimidade da parte, julgo 

improcedente a preliminar suscitada pela requerida. Passo a analisar o 

mérito. A parte autora afirma que é portadora de Doença de Chagas razão 

pela qual necessita que seja realizado COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA 

DIGESTIVA ALTA e CONSULTA EM CIRURGIA GERAL. A peça inicial veio 

acompanhada pedido médico que demonstram o suso narrado. O 

processo foi enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, o qual informou 

que não é urgente ou emergencial, contudo o prazo seria para o paciente 

ser atendido seria no máximo de 30 (trinta) dias, bem como os 

procedimentos solicitados são contemplados pelo Sistema Único de Saúde 

(id. 8215434). A liminar foi DEFERIDA (id. 10449455). A Constituição 

Federal garante a todos os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde 

a condição de direito fundamental do homem, portanto, direito 

inquestionável. Sendo assim, em análise aos documentos anexados aos 
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autos, entendo que razão assiste a parte requerente, vejamos. No caso 

em apreço, o que se pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do 

Estado em fornecer os procedimentos solicitados, de modo a garantir à 

paciente a sobrevida e uma melhor qualidade desta. Cumpre asseverar 

que o Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito 

fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, prover os meios 

necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a 

prescrição medica. A parte requerente anexa aos autos orçamento dos 

procedimentos deferidos em liminar e não cumpridos pelas requeridas, no 

valor de R$ 653,00 (seiscentos e cinquenta e três reais), (id. 12628858), 

requerendo bloqueio do valor. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, com base 

no art. 487, I do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

CONFIRMAR a liminar deferida em exame sumário (id. 10449455), a qual 

determinou que as reclamadas, solidariamente, forneçam a parte autora 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA e CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, na 

forma constante na exordial e documentos médicos juntados, seja na rede 

pública ou, na falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos da intimação. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não 

haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após 

o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o 

julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na 

ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com 

a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 

4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E 

ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de 

Pequeno Valor e os precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente 

do TJMT para fins de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - 

e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil 

– art. 513 e ss... Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito 

em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010072-17.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei 

n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada por 

FRANCISCO CONFESSOR BATISTA, por em desfavor de ESTADO DE 

MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA. É o necessário. Decido. 

A parte adversa Estado de Mato Grosso, alegou preliminar de ausência de 

interesse de agir, sob alegação de que o poder judiciário não compete 

realizar a macrojustiça, sendo de competência dos poderes Legislativo e 

Executivo. O direito à saúde representa consequência constitucional 

indissociável do direito à vida. A não atuação do Estado para com o direito 

à saúde, importar-se-á numa eventual ação judicial e/ou administrativa 

quando o Estado não desempenhar o seu dever de promover e garantir a 

saúde. É verdade que, primordialmente, a eleição e condução das políticas 

públicas voltadas à concretização dos direitos sociais devem ficar a cargo 

do Legislativo e do Executivo, pela própria natureza das atribuições 

cometidas a tais poderes e para se assegurar a liberdade de ação 

necessária à adequação do projeto constitucional à realidade fática da 

sociedade. Todavia, tem-se que a inércia desses poderes não pode ficar 

à margem do controle judicial. Para Luciane Tessler (2005, p.153) o Poder 

judiciário também está vinculado de forma imediata à realização dos 

direitos fundamentais e diante da omissão do legislador ou do 

administrador não pode restar inerte. Cabendo ao mesmo assumir a 

função de concretização dos direitos fundamentais do caso em tela e 

conferir a máxima efetividade possível aos direitos fundamentais e 

recusar a aplicação de preceitos que os violem. Arremata a referida jurista 

(2005, p. 164): A atuação do Poder Judiciário, no campo das tutelas 

relativas a direitos sociais, representa um importante instrumento de 

garantia de efetividade aos direitos fundamentais sociais, incumbindo ao 

juiz a missão de partícipe ativo e consolidador do processo político-social 

de positivação de direitos. Portanto, indefiro a liminar suscitada. A 

requerida MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, alega preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam, a qual não merece prosperar, haja vista que o direito 

à saúde está inserido entre os direitos e garantias fundamentais – 

CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do direito protegido 

impõe tanto à União, ao Estado e ao Município providências no sentido de 

cumprir fielmente o que foi imposto, sendo a saúde é direito de todos e 

dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, enquanto que o artigo 23, II, atribui 

competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para 

cuidar da saúde e assistência pública. Ante a legitimidade da parte, julgo 

improcedente a preliminar suscitada pela requerida. Passo a analisar o 

mérito. A parte autora afirma que é portadora de Doença de Chagas razão 

pela qual necessita que seja realizado COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA 

DIGESTIVA ALTA e CONSULTA EM CIRURGIA GERAL. A peça inicial veio 

acompanhada pedido médico que demonstram o suso narrado. O 

processo foi enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, o qual informou 

que não é urgente ou emergencial, contudo o prazo seria para o paciente 

ser atendido seria no máximo de 30 (trinta) dias, bem como os 

procedimentos solicitados são contemplados pelo Sistema Único de Saúde 

(id. 8215434). A liminar foi DEFERIDA (id. 10449455). A Constituição 

Federal garante a todos os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde 

a condição de direito fundamental do homem, portanto, direito 

inquestionável. Sendo assim, em análise aos documentos anexados aos 

autos, entendo que razão assiste a parte requerente, vejamos. No caso 

em apreço, o que se pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do 

Estado em fornecer os procedimentos solicitados, de modo a garantir à 

paciente a sobrevida e uma melhor qualidade desta. Cumpre asseverar 

que o Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito 

fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, prover os meios 

necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a 

prescrição medica. A parte requerente anexa aos autos orçamento dos 

procedimentos deferidos em liminar e não cumpridos pelas requeridas, no 

valor de R$ 653,00 (seiscentos e cinquenta e três reais), (id. 12628858), 

requerendo bloqueio do valor. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, com base 

no art. 487, I do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

CONFIRMAR a liminar deferida em exame sumário (id. 10449455), a qual 

determinou que as reclamadas, solidariamente, forneçam a parte autora 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA e CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, na 

forma constante na exordial e documentos médicos juntados, seja na rede 

pública ou, na falta/impossibilidade de realização nessa, particular, no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos da intimação. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não 

haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após 

o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o 

julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na 

ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com 
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a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 

4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título 

extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito 

do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E 

ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de 

Pequeno Valor e os precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente 

do TJMT para fins de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - 

e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil 

– art. 513 e ss... Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito 

em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-22.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIENE PERES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000399-22.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ALCIENE PERES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes 

ALCIENE PERES DOS SANTOS e ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que a parte autora deixou de 

comparecer à audiência para a qual foi intimada (id. 12954507) É o 

necessário. Decido. A reclamante deixou de comparecer na audiência, 

apesar de devidamente intimada para o ato, assim como não apresentou 

justificativa para isso até a abertura da solenidade, determinando a 

legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, 

sem resolução do mérito, sempre que, sem justo motivo, deixar de 

comparecer PESSOALMENTE à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento, condenando a parte nas custas, ante a desídia, 

observando, todavia, que no caso de apresentação de justificativa 

suficiente da ausência poderá ser isenta do pagamento das despesas 

processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de previa 

intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I -, bem como 

CONDENO a parte reclamante ALCIENE PERES DOS SANTOS, no 

pagamento das custas, taxas e despesas processuais. Sem honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. Desnecessária a intimação da 

parte reclamante, da sentença de extinção do feito sem a apreciação do 

mérito por sua ausência às audiências de conciliação e julgamento, 

correndo o prazo recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 

1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver advogado 

constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Após o 

trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar isenta a parte 

sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na 

informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na 

margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de 

certidão, possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e 

parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juíz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-22.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIENE PERES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000399-22.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ALCIENE PERES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, tendo como partes 

ALCIENE PERES DOS SANTOS e ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que a parte autora deixou de 

comparecer à audiência para a qual foi intimada (id. 12954507) É o 

necessário. Decido. A reclamante deixou de comparecer na audiência, 

apesar de devidamente intimada para o ato, assim como não apresentou 

justificativa para isso até a abertura da solenidade, determinando a 

legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – que o processo seja extinto, 

sem resolução do mérito, sempre que, sem justo motivo, deixar de 

comparecer PESSOALMENTE à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento, condenando a parte nas custas, ante a desídia, 

observando, todavia, que no caso de apresentação de justificativa 

suficiente da ausência poderá ser isenta do pagamento das despesas 

processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de previa 

intimação pessoal da parte, cuja aplicação do Código Processual Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I -, bem como 

CONDENO a parte reclamante ALCIENE PERES DOS SANTOS, no 

pagamento das custas, taxas e despesas processuais. Sem honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. Desnecessária a intimação da 

parte reclamante, da sentença de extinção do feito sem a apreciação do 

mérito por sua ausência às audiências de conciliação e julgamento, 

correndo o prazo recursal da data de publicação da sentença – NCPC, art. 

1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver advogado 
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constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. Após o 

trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar isenta a parte 

sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, resultará na 

informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e anotação na 

margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual solicitação de 

certidão, possa constar a referência formal – art. 467, caput, da CNGC - e 

parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no XV. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juíz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-67.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000299-67.2017.8.11.0038 REQUERENTE: R P OTENIO MERCADO - EPP 

REQUERIDO: JOSE DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA movida por R P OTENIO MERCADO - EPP em 

desfavor de JOSE DA SILVA. Dispensado o relatório na forma do art. 38 

da Lei 9.099/1995. Decido. Da Revelia Ressai dos autos que, quando da 

audiência, tentada a conciliação, esta restou frustrada, haja vista que a 

parte reclamada, apesar de citada (id. 11476376), não compareceu ao ato, 

o que enseja o reconhecimento de sua revelia. Dispõe o art. 20, da Lei n.º 

9.099/95: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz”. Assim, no sistema dos Juizados Especiais 

o efeito principal da revelia – presunção de veracidade dos fatos alegados 

pelo autor – decorre da ausência do réu à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento. Considerando que a parte reclamada 

não compareceu à audiência de conciliação, tampouco contestou a 

presente ação, reconheço sua revelia. Analisando as alegações da parte 

reclamante, verifico que os fatos narrados na inicial conduzem às 

consequências pretendidas pela mesma. O nexo de causalidade 

encontra-se no fato de que se a parte reclamada tivesse efetuado o 

pagamento integral do débito, a reclamante não experimentaria qualquer 

tipo de prejuízo financeiro. Além do mais, os documentos que 

acompanham a exordial são provas plausíveis da dívida assumida. No 

caso, operou-se ainda a revelia, uma vez que a parte ré, devidamente 

citada, não compareceu em juízo, nem sequer apresentou defesa. Dessa 

forma, os fatos alegados pela parte reclamante presumem-se verdadeiros, 

nos termos do que determina o artigo 344 do NCPC. Dessa forma, pelas 

considerações acima expendidas, a condenação da parte reclamada ao 

pagamento do débito no valor de R$ 358,70 (trezentos e cinquenta e oito 

reais e setenta centavos), é medida que se impõe. Diante do exposto e, 

por tudo mais que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: - DECRETAR a 

REVELIA da parte requerida, com fundamento no art. 20, da Lei n.º 

9.099/95; - JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na exordial para 

condenar a parte Requerida a PAGAR à parte Autora, o valor de R$ 

358,70 (trezentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos), corrigido 

monetariamente – Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, com base no 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 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 e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, ambos a partir do 

inadimplemento da obrigação positiva e líquida - termo – mora ex re - 

CC/02, art. 397, caput. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-97.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADVALDO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000297-97.2017.8.11.0038 REQUERENTE: R P OTENIO MERCADO - EPP 

REQUERIDO: ADVALDO DA SILVA SANTOS PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por R P OTENIO 

MERCADO - EPP em desfavor de ADVALDO DA SILVA SANTOS. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Decido. Da 

Revelia Ressai dos autos que, quando da audiência, tentada a conciliação, 

esta restou frustrada, haja vista que a parte reclamada, apesar de citada 

(id. 11410465), não compareceu ao ato, o que enseja o reconhecimento 

de sua revelia. Dispõe o art. 20, da Lei n.º 9.099/95: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Assim, 

no sistema dos Juizados Especiais o efeito principal da revelia – 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor – decorre da 

ausência do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento. Considerando que a parte reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação, tampouco contestou a presente ação, 

reconheço sua revelia. Analisando as alegações da parte reclamante, 

verifico que os fatos narrados na inicial conduzem às consequências 

pretendidas pela mesma. O nexo de causalidade encontra-se no fato de 

que se a parte reclamada tivesse efetuado o pagamento integral do débito, 

a reclamante não experimentaria qualquer tipo de prejuízo financeiro. Além 
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do mais, os documentos que acompanham a exordial são provas 

plausíveis da dívida assumida. No caso, operou-se ainda a revelia, uma 

vez que a parte ré, devidamente citada, não compareceu em juízo, nem 

sequer apresentou defesa. Dessa forma, os fatos alegados pela parte 

reclamante presumem-se verdadeiros, nos termos do que determina o 

artigo 344 do NCPC. Dessa forma, pelas considerações acima expendidas, 

a condenação da parte reclamada ao pagamento do débito no valor de R$ 

1.161,74 (um mil cento e sessenta e um reais e setenta e quatro 

centavos), é medida que se impõe. Diante do exposto e, por tudo mais que 

dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para: - DECRETAR a REVELIA da parte 

requerida, com fundamento no art. 20, da Lei n.º 9.099/95; - JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na exordial para condenar a parte 

Requerida a PAGAR à parte Autora, o valor de R$ 1.161,74 (um mil cento e 

sessenta e um reais e setenta e quatro centavos), corrigido 

monetariamente – Enunciado n. 562 da Súmula do STF -, com base no 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 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 e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, ambos a partir do 

inadimplemento da obrigação positiva e líquida - termo – mora ex re - 

CC/02, art. 397, caput. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte 

sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado 

da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação 

para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre 

tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 

523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo 

recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

___________________________________ Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-90.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000388-90.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DANIEL ALVES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por DANIEL ALVES em face 

de BANCO BRADESCO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. Passo a análise do mérito. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A contestação é estéril de prova, a requerida não 

anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar 

suas alegações. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. Via de consequência procede à pretensão 

de condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos 

órgãos restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade 

civil nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano 

e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. O contexto retratado nos autos indica postura da 

Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à 

perda do tempo útil despendido pela parte autora, na busca de uma 

solução amigável ao problema, o que por si só também caracteriza o dano 

moral. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do 

mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O 

dano moral resta configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que 

deve considerar os princípios atinentes à matéria e as particularidades do 

caso concreto. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE 

SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora dos registros/banco de 

inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente ação. Oficie aos 

órgãos de restrição ao crédito indicados para cancelamento definitivo das 

restrições comerciais efetivadas e relacionadas à lide. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 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 e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 
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danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-90.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000388-90.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DANIEL ALVES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por DANIEL ALVES em face 

de BANCO BRADESCO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. Passo a análise do mérito. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A contestação é estéril de prova, a requerida não 

anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar 

suas alegações. Restando caracterizada a falha e a abusividade na 

prestação de seus serviços. Via de consequência procede à pretensão 

de condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos 

órgãos restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito 

caracterizando o dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a 

prova da sua ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade 

civil nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano 

e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. O contexto retratado nos autos indica postura da 

Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à 

perda do tempo útil despendido pela parte autora, na busca de uma 

solução amigável ao problema, o que por si só também caracteriza o dano 

moral. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do 

mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O 

dano moral resta configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que 

deve considerar os princípios atinentes à matéria e as particularidades do 

caso concreto. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE 

SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora dos registros/banco de 

inadimplentes, relacionado ao débito objeto da presente ação. Oficie aos 

órgãos de restrição ao crédito indicados para cancelamento definitivo das 

restrições comerciais efetivadas e relacionadas à lide. - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a reclamada 

abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em 

julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do 

importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 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 e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 
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de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-60.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. DA SILVA LIMA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO CALDEIRA BARBOSA OAB - SP0177839A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000196-60.2017.8.11.0038 REQUERENTE: J. A. DA SILVA LIMA - ME 

REQUERIDO: REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL 

LTDA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, 

art. 38, caput. Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto por REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E CRÉDITO LTDA., no 

prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação de 

contradição e omissão e pedido de modificação do projeto de sentença 

homologado pelo magistrado subscrevente, sob a alegação de que 

equivocadamente reconhecida a sua revelia nos autos, uma vez que havia 

a carta de preposição em nome da pessoa que compareceu à audiência, 

sendo aquela juntada no dia anterior, assim como não ocorreu a 

manifestação sobre eventual contratação e cláusulas firmadas e, por fim, 

o valor da condenação. A parte adversa, ora embargada, apresentou 

manifestação no sentido da manutenção do decisum e condenação em 

litigância de má-fé. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de contradição e omissão, interposto/apresentado por 

escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão 

– Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, porque irresignada 

com o projeto de sentença homologado, com indicação/alegação de 

contradição e omissão e pedido de modificação do projeto de sentença 

homologado pelo magistrado subscrevente, sob a alegação de que 

equivocadamente reconhecida a sua revelia nos autos, uma vez que havia 

a carta de preposição em nome da pessoa que compareceu à audiência, 

sendo aquela juntada no dia anterior, assim como não ocorreu a 

manifestação sobre eventual contratação e cláusulas firmadas e, por fim, 

o valor da condenação. O decisum acolheu o pedido de revelia sob o 

fundamento de que inexistia nos autos a juntada de referida carta de 

preposição que dava poderes à pessoa de Ana Paula de Carvalho 

Ferreira Formiga, quem se apresentou como preposta na audiência do dia 

14/9/2017, data em que nada permitia concluir ser regular essa 

constituição. A consulta nos autos do processo permite verificar a 

existência de Carta de Preposição firmada por Edson Monteiro dos Santos 

e constituindo como preposta da reclamada Ana Paula de Carvalho 

Ferreira Formiga – Id. Num. 9856608 - Pág. 1 -, o que aparentemente 

aquele fazia por procuração, mas sem a juntada do documento que lhe 

dava tal poder de representar os sócios Glacinda da Costa Estrela e 

Edimar José Monteiro dos Santos, ou seja, quando da audiência de 

conciliação inexistia a prova de que a pessoa presente estava 

regularmente constituída como preposta da reclamada, somente sanado o 

vício dias após o ato – Id. Num. 9930413, data de 19/9/2017 – e porque 

manifestou nesse sentido a parte reclamante, inexistindo, portanto, 

qualquer contradição a ser reconhecida ou irregularidade no projeto de 

sentença. Havia necessidade da presença de preposto regularmente 

constituído para isso, o que não ocorreu por falha da reclamada em 

demonstrar ter quem firmou a carta poderes para isso, ou seja, o 

instrumento que dava poderes para Edson Monteiro dos Santos deveria 

estar disponível até o início da audiência de conciliação, o que não foi 

comprovado, sendo insuficiente para afastar a revelia a juntada posterior 

disso - Lei n. 9.099/95, art. 20 e Enunciado do FONAJE. 

Consequentemente, as demais alegações relacionadas ao contrato e valor 

da condenação, igualmente, ficam prejudicadas, não somente porque 

reconhecida a revelia da parte reclamada e ter sido o mérito analisado 

considerando a questão existente no processo, mas em decorrência 

desses terem sido analisados no projeto de sentença e de forma 

suficiente, esclarecendo as razões da revelia, procedência parcial do 

pedido e do valor fixado. O STJ já decidiu que “A contradição que autoriza 

o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as 

proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é 

aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e 

a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos 

internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe 

a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento 

da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em 

outros julgados” (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). 

Objetiva a recorrente o reexame da matéria de mérito de forma indevida 

em recurso de embargos, contudo não restou caracterizada a hipótese de 

reconhecimento da má-fé a ser sancionada. Isso posto, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS e, porque NÃO demonstrou qual o(a) contradição e omissão 

da decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de agosto de 2018 - 

12:18:35. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-60.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. DA SILVA LIMA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO CALDEIRA BARBOSA OAB - SP0177839A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000196-60.2017.8.11.0038 REQUERENTE: J. A. DA SILVA LIMA - ME 
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REQUERIDO: REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL 

LTDA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, 

art. 38, caput. Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto por REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E CRÉDITO LTDA., no 

prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação de 

contradição e omissão e pedido de modificação do projeto de sentença 

homologado pelo magistrado subscrevente, sob a alegação de que 

equivocadamente reconhecida a sua revelia nos autos, uma vez que havia 

a carta de preposição em nome da pessoa que compareceu à audiência, 

sendo aquela juntada no dia anterior, assim como não ocorreu a 

manifestação sobre eventual contratação e cláusulas firmadas e, por fim, 

o valor da condenação. A parte adversa, ora embargada, apresentou 

manifestação no sentido da manutenção do decisum e condenação em 

litigância de má-fé. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de contradição e omissão, interposto/apresentado por 

escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão 

– Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, porque irresignada 

com o projeto de sentença homologado, com indicação/alegação de 

contradição e omissão e pedido de modificação do projeto de sentença 

homologado pelo magistrado subscrevente, sob a alegação de que 

equivocadamente reconhecida a sua revelia nos autos, uma vez que havia 

a carta de preposição em nome da pessoa que compareceu à audiência, 

sendo aquela juntada no dia anterior, assim como não ocorreu a 

manifestação sobre eventual contratação e cláusulas firmadas e, por fim, 

o valor da condenação. O decisum acolheu o pedido de revelia sob o 

fundamento de que inexistia nos autos a juntada de referida carta de 

preposição que dava poderes à pessoa de Ana Paula de Carvalho 

Ferreira Formiga, quem se apresentou como preposta na audiência do dia 

14/9/2017, data em que nada permitia concluir ser regular essa 

constituição. A consulta nos autos do processo permite verificar a 

existência de Carta de Preposição firmada por Edson Monteiro dos Santos 

e constituindo como preposta da reclamada Ana Paula de Carvalho 

Ferreira Formiga – Id. Num. 9856608 - Pág. 1 -, o que aparentemente 

aquele fazia por procuração, mas sem a juntada do documento que lhe 

dava tal poder de representar os sócios Glacinda da Costa Estrela e 

Edimar José Monteiro dos Santos, ou seja, quando da audiência de 

conciliação inexistia a prova de que a pessoa presente estava 

regularmente constituída como preposta da reclamada, somente sanado o 

vício dias após o ato – Id. Num. 9930413, data de 19/9/2017 – e porque 

manifestou nesse sentido a parte reclamante, inexistindo, portanto, 

qualquer contradição a ser reconhecida ou irregularidade no projeto de 

sentença. Havia necessidade da presença de preposto regularmente 

constituído para isso, o que não ocorreu por falha da reclamada em 

demonstrar ter quem firmou a carta poderes para isso, ou seja, o 

instrumento que dava poderes para Edson Monteiro dos Santos deveria 

estar disponível até o início da audiência de conciliação, o que não foi 

comprovado, sendo insuficiente para afastar a revelia a juntada posterior 

disso - Lei n. 9.099/95, art. 20 e Enunciado do FONAJE. 

Consequentemente, as demais alegações relacionadas ao contrato e valor 

da condenação, igualmente, ficam prejudicadas, não somente porque 

reconhecida a revelia da parte reclamada e ter sido o mérito analisado 

considerando a questão existente no processo, mas em decorrência 

desses terem sido analisados no projeto de sentença e de forma 

suficiente, esclarecendo as razões da revelia, procedência parcial do 

pedido e do valor fixado. O STJ já decidiu que “A contradição que autoriza 

o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as 

proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é 

aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e 

a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos 

internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe 

a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento 

da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em 

outros julgados” (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). 

Objetiva a recorrente o reexame da matéria de mérito de forma indevida 

em recurso de embargos, contudo não restou caracterizada a hipótese de 

reconhecimento da má-fé a ser sancionada. Isso posto, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS e, porque NÃO demonstrou qual o(a) contradição e omissão 

da decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de agosto de 2018 - 

12:18:35. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60261 Nr: 2494-78.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdSL, LRdS, PdAC, IAX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Aparecida da Silva - 

OAB:17.549 - MT, BRUNA APARECIDA DA SILVA - OAB:17549/O, Eder 

Pereira de Assis - OAB:8066/MT, ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618, LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - OAB:23652/O, 

VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - OAB:24551/O

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o douto Advogado Dativo, 

Dr. Eder Pereira de Assis, via Dje, cientificando-lhe de vossa nomeação, a 

fim de que represente os interesses do réu Paulo de Almeida Caniça. 

Salientamos que a instrução processual já fora encerrada, 

encontrando-se na fase dos memoriais. Informamos, ainda, que após a 

apresentação dos memoriais pelo Ministério Público, a defesa técnica dos 

réus será devidamente intimada para mesma finalidade.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 987 Nr: 426-25.1998.811.0026

 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: Terezinha Damasceno Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIAS BERNARDO 

SOUZA, para devolução dos autos nº 426-25.1998.811.0026, Protocolo 

987, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 986 Nr: 43-47.1998.811.0026

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Damasceno Ferreira, José Elias 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIAS BERNARDO 

SOUZA, para devolução dos autos nº 43-47.1998.811.0026, Protocolo 

986, 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): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52118 Nr: 651-15.2016.811.0026

 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: Hur Carlos Santos França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, 

Adalgiza dos Santos França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizada por 

HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA em face de BRADESCO 

ADMINSITRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e ADALGIZA DOS SANTOS 

FRANÇA, em que, antemão ao recebimento da inaugural, a parte 

embargante manifestou ausência de interesse no prosseguimento da 

demanda, postulando pela sua extinção.

Alegando o embargante desinteresse no prosseguimento da ação e 

considerando a ausência de citação das partes embargadas, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

VIII, do NCPC.

Isento de custas e honorários.

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.: 68754 Nr: 1883-91.2018.811.0026

 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: Rubens Arruda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Souto Scarpatt, Marli Souto 

Scarpatt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do recolhimento das custas pela parte autora, determino o 

cumprimento da decisão proferida em 19/06/2018 (Ref. 5), ficando a 

audiência de justificação designada para o dia 15 (QUINZE) DE OUTUBRO 

DE 2018, ÀS 14:30 HORAS.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70179 Nr: 2598-36.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindalva de Almeida Gaklik, Nélio Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - 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, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do CPC.

II - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o 

auto de penhora e intimando a parte executada na mesma oportunidade.

III - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça.

IV - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos 

bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio 

exequente, que deverá firmar compromisso.

V - Não encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto 

de quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC.

VI - Não encontrados bens suficientes para garantia da execução, deverá 

o Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens que guarnecem a 

residência ou o estabelecimento do devedor.

VII - Em conformidade com o disposto no art. 827, fixo honorários em favor 

do advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “I” acima.

VIII - 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. EXPEÇA-SE o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17987 Nr: 1588-06.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo da Silva Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Aparecida da Silva - 

OAB:17.549 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 Em cumprimento ao determinado na decisão de fl. 283, item II, impulsiono 

os autos intimando a parte executada, via DJE/MT, por meio de seu 

procurador legalmente constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do mesmo, consoante disposto no art. 523, 

§1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41210 Nr: 1342-68.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Levitzki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como uma vez transcorrido o prazo de suspensão concedido 

pelo juízo, INTIMA-SE o Autor, na pessoa de seu Causídico constituído, via 

Dje, para, no prazo de 30 dias, trazer aos autos Cópia da Decisão 

Administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010085-86.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNI ANDRADE 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)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010085-86.2016.8.11.0026 Intimo o requerido, 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: 04/10/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Salienta-se, outrossim, que a parte 

reclamada deverá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-86.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNI ANDRADE 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)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010085-86.2016.8.11.0026 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: 04/10/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Salienta-se, outrossim, que a ausência do 

autor implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010172-76.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAGGO ADMINISTRADORA DE CREDITO 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:8010172-76.2015.8.11.0026 Intimo os litigantes, 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: 03/10/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Salienta-se, outrossim, que a ausência do 

autor acarretará a extinção do feito e condenação ao pagamento das 

custas do processo (contumácia).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-38.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE GOMES HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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:1000120-38.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 13362191) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-38.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE GOMES HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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:1000120-38.2018.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 13362191) proferida nos 

autos.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77856 Nr: 3347-61.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GOMES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIANE DE JESUS SANTOS COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS – ME, DERIANE DE JESUS DOS 

SANTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS ME, 

DERIANE DE JESUS SANTOS, RONNY VON DEMETRIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO DE PAIVA - 

OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente os dados 

da parte requerente em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, 

ou justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da 

lei.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77526 Nr: 3130-18.2018.811.0088

 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: ANE GLAUCIELLE FERREIRA, RITA JULIETA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nomeio inventariante a requerente ANE GLAUCIELLE FERREIRA, sob 

compromisso, a ser prestado em 05 (cinco) dias (artigo 617, parágrafo 

único, CPC).

Após, no prazo de 20 (vinte) dias, deverá prestar as primeiras 

declarações (artigo 620 do CPC).

Citem-se, em seguida, os interessados, e intimem-se as Fazendas 

Públicas e o Ministério Público, expedindo-lhes cópias das primeiras 

declarações (artigo 626 do CPC).

Anoto que o cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários 

deverão ser citados por correio, sendo, ainda, publicado edital, nos termos 

do inciso III, do artigo 259, CPC.

 Após tais providências, digam as partes, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias (art. 627, CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz
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 Cod. Proc.: 77716 Nr: 3250-61.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISMUNDO ANDRADE DE OLIVERIRA SEGUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

ARIPUANÃ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORISMUNDO ANDRADE DE 

OLIVEIRA SEGUNDO - OAB:9265/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória proposta por Florismundo Andrade de 

Oliveira em face da Fazenda Pública do Município de Aripuanã.

O autor requereu a desistência da ação (ref.13).

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando, quando o juiz homologar a desistência da 

ação.

No caso não há impedimento para homologação da desistência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Custas remanescentes pela parte autora. Sem honorários, tendo em vista 

que não houve citação. Pela mesma razão, dispenso a intimação da parte 

requerida acerca da presente sentença.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77711 Nr: 3245-39.2018.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DEMENECK JUNIOR, FABIANY 

CRISTINA SANTI MORANDE DEMENECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no site www.tjmt.jus.br, para cumprimento do mandado monitório.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41610 Nr: 244-56.2012.811.0088

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGÉTICA AGUAS DA PEDRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTROLLER ENGENHARIA E 

CONTROLADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO RAMOS DE 

VASCONCELOS - OAB:140.759/RJ, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - 

OAB:4939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ENERGÉTICA AGUAS DA PEDRA S/A, 

CNPJ: 08768414000177. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias., contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito ao Protesto de 

Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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 ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 08 de agosto de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29511 Nr: 192-70.2006.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER DOS SANTOS COINETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR ANGELO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9.582-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Ângelo de Souza - 

OAB:9.938/B-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESTER DOS SANTOS COINETE, Cpf: 

41936000253, Rg: 000.513.615, brasileiro(a), Telefone 565 1907. 

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$ 800,46 (Oitocentos reais e quarenta e seis 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias., contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito ao Protesto de 

Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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 ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 08 de agosto de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26024 Nr: 475-30.2005.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON FRIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB-MS 6.835, RENATA KARLA 

BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BANCO SANTANDER BRASIL S/A, CNPJ: 

6472676000172. 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$ 547,64 (Quinhentos e quarenta e sete reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do 

débito ao Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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 ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 08 de agosto de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28026 Nr: 2273-26.2005.811.0088

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUFENIO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDENIR FRITSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ EDENIR FRITSCH, Cpf: 

66535395200, Rg: 1238849-0, brasileiro(a), casado(a), comérciante e 

motorista. 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$ 1.008,00 (Um mil e oito reais), no prazo de 05 

(cinco) dias., contados da expiração do prazo do deste edital, sob pena 

de encaminhamento do débito ao Protesto de Títulos, ou ainda, à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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 ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 08 de agosto de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28410 Nr: 2842-27.2005.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUFENIO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDENIR FRITSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEODIMAR BALBINOT - 

OAB:9.939/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ EDENIR FRITSCH, Cpf: 

66535395200, Rg: 1238849-0, brasileiro(a), casado(a), comérciante e 

motorista. 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$ 4.323,10 (Quatro mil e trezentos e vinte e tres 

reais e dez centavos), no prazo de 05 (cinco) dias., contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do 

débito ao Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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 ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 08 de agosto de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35584 Nr: 334-69.2009.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO CEZAR CHAGAS, Cpf: 

33411620625, 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$ 524,91 (Quinhentos e vinte e quatro reais e 

noventa e um centavos), no prazo de 05 (cinco) dias., contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do 

débito ao Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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 ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 08 de agosto de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40661 Nr: 1061-57.2011.811.0088

 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: GIOVANI TIBURCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 

MINERAL - DNPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GIOVANI TIBURCIO DOS SANTOS, 

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$ 547,64 (Quinhentos e quarenta e sete reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias., contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do 

débito ao Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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 ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 08 de agosto de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42061 Nr: 688-89.2012.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER CUNHA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR MARTINS DE PAULA, ANTONIO 

BALBINOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WAGNER CUNHA DE OLIVEIRA SILVA, 

Filiação: Antonio Lopes de Oliveira e Tereza Aparecida da Cunha de 

Oliveira, 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$ 547,64 (Quinhentos e quarenta e sete reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do 
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débito ao Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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 ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 08 de agosto de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27664 Nr: 2090-55.2005.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDENETE SOARES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CEZAR CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDENETE SOARES CAMPOS, Cpf: 

87349710178, Rg: 1065314-7, brasileiro(a), do lar. 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$ 1.220,26 (Um mil e duzentos e vinte reais e 

vinte e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias., contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do 

débito ao Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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 ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 08 de agosto de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41166 Nr: 1558-71.2011.811.0088

 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: MRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFDA, AADA, AFDA, SDAA, LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor e decreto a extinção 

do feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do 

CPC.Inexistindo defensoria pública nesta Comarca e considerando os 

termos do Ofício 008/2017/AV/DPG/DP-MT, bem como a condição 

financeira do autor, este Juízo nomeou defensor dativo para patrocinar 

seus direitos. Embora tenha o advogado a obrigação de prestar 

assistência aos pobres, ônus que lhe é imposto pelas próprias normas 

éticas de seu Estatuto, não se pode negar que quando o profissional 

presta serviço como defensor dativo, por força de designação judicial, tem 

o direito a receber do Estado a justa remuneração pelo efetivo exercício 

do mister, não se podendo admitir o trabalho em favor do Estado, que por 

força de preceito constitucional, tem a obrigação precípua de prestar 

assistência judiciária aos necessitados.Assim sendo, arbitro os 

honorários ao defensor dativo do autor, Dr. David Clemente Rudy, em 8 

(oito) URH, a serem suportados pela Fazenda Pública Estadual, valor este 

que encontra consonância com a tabela de honorários da Ordem dos 

Advogados do Brasil de Mato Grosso, o que faço com base no artigo 1o 

da Lei nº 8.906/94, mesmo porque “o dever de assistência judiciária pelo 

Estado não se exaure com o previsto no artigo 5o, LCXXIV, da 

Constituição” (RE – 22043//SP, Rel. Min. Moreira Alves, 21/03/2000, 1a 

Turma).Custas pelo autor, com exigibilidade suspensa ante o deferimento 

da justiça gratuita. Sem honorários, visto que não houve manifestação da 

parte contrária.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpram-se as disposições pertinentes da CNGC.Transitado em 

julgado, certifique-se.Após, arquivem-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40557 Nr: 959-35.2011.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA REPISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ACOLHO integralmente a pretensão da demandante 

para JULGAR totalmente PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, e 

CONDENAR o INSS ao pagamento do benefício de auxílio-reclusão em 

favor de Maria Aparecida Repiso, no valor legal, a contar da data do 

requerimento administrativo e a findar no dia da soltura do réu, ainda que 

para o regime semiaberto (o que deverá ser comprovado pela parte autora 

documentalmente), devidamente atualizados com incidência de juros de 

mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, salvo as 

alcançadas pela prescrição qüinqüenal, e, no que tange às posteriores, a 

partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida , sendo que, para o cálculo da correção 

monetária, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal. 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).ISENTO 

a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.Determino, oportunamente, a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”. (EREsp 934642/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 30.06.2009) 

e súmula 490 do STJ.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte 

demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de 

direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.Cumpram-se as demais disposições da CNGC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57346 Nr: 860-26.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEBERTI ALVES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UEBERTI ALVES MARQUES, Rg: 

2370051-3, Filiação: Neodes Aparecido Marques e Enedina Alves 

Marques, data de nascimento: 27/08/1992, brasileiro(a), natural de 

Aripuanã-MT, solteiro(a), Telefone (69)9211-2396. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do reeducando para que compareça em audiência de 

justificação designada para o dia 19/09/2018, às 13:00, o mesmo deverá 

comparecer acompanhado por seu advogado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Acolho a cota ministerial de ref. 

236.Considerando a necessidade da oitiva do reeducando, na forma do 

que dispõe o artigo 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais, designo 

audiência de justificação para o dia 19 de setembro de 2018, às 

13:00.Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste 

juízo.Intime-se o reeducando, consignando que deverá comparecer 

acompanhado de advogado.Se necessário, desde já, determino a 

intimação pela via editalícia. Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 09 de agosto de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50351 Nr: 1070-82.2012.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO SCHMITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO APARECIDO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIO SCHMITZ, Cpf: 01264889160, Rg: 

10344012, 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$ 558,28 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

vinte e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito ao 

Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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 ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 09 de agosto de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33840 Nr: 367-93.2008.811.0088

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE PEREIRA 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): ADRIANA FURTADO, Cpf: 00759489157, 

Rg: 15706362, 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$ 532,98 (Quinhentos e trinta e dois reais e 

noventa e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias., contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do 

débito ao Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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 ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 08 de agosto de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 988/CNGC

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69366 Nr: 355-91.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS 

LTDA - MULTICON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA APARECIDA DE 

ALMEIDA MACIEL - OAB:12507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70128 Nr: 876-36.2018.811.0100

 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: JDFC, WJADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 JULIANA DE FATIMA CABREIRA LACERDA e 

WEDER JUNIOR ANDRADE DE LACERDA.Em sede de Juízo de retratação, 

CONCEDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, em razão da 

hipossuficiência financeira de ambos os requerentes. Oficie-se o Cartório 

de Registro Civil, determinando-o a averbação do divórcio nos termos 

acima decretados, atentando-se para a alteração do nome da varoa que 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja JULIANA DE FATIMA 

CABREIRA.Sem custas e honorários advocatícios.Cumpra-se servindo a 

c ó p i a  d a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o  o  n e c e s s á r i o 

(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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52284 Nr: 705-55.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES - 

OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MILENA RODRIGUES 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 705-55.2013.811.0100, Protocolo 

52284, 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: 8010189-16.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO MATIAS DE LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010189-16.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: CASARTE 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME REQUERIDO: 

OSVALDO MATIAS DE LIMA 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 8995037.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-21.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA TEIXEIRA NETO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010124-21.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

2.315,30 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA - ME REQUERIDO: LUCIANA 

TEIXEIRA NETO Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: LOURENCO & 

BARROS LTDA - ME Endereço: Alameda ALAMEDA, 1045, CENTRO, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 21/09/18 às 12:15, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010226-43.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SESAR FRANCISCO POMPEU DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010226-43.2017.8.11.0100 VALOR: R$ 

3.868,56 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 

EPP REQUERIDO: SESAR FRANCISCO POMPEU DA SILVA Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: Avenida SEN. JULIO CAMPOS, 510, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 21/09/2018 

às 12:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-65.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARTINS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010231-65.2017.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: DIVINO 

MARTINS RAMOS REQUERIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA 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 12254852.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010305-56.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI MORANDINI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DE LIMA COSTA RAMOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010305-56.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: EDINEI 

MORANDINI - ME REQUERIDO: JEFERSON DE LIMA COSTA RAMOS Intimo o 

exequente, na pessoa do seu advogado, para se manifeste no prazo de 5 

dias a cerca do expediente ID 8991326.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010308-11.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ARAUJO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTAMIR CARDOSO DOS PASSOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010308-11.2016.8.11.0100 Espécie: 

procedimento do juizado especial cível (436); REQUERENTE: 

AGROPECUARIA ARAUJO LTDA - ME REQUERIDO: VALTAMIR CARDOSO 

DOS PASSOS Intimo o exequente, na pessoa do seu advogado, para se 

manifeste no prazo de 5 dias a cerca do expediente ID 8991362.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37696 Nr: 238-07.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIS GONZAGA TSERETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto 

SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41458 Nr: 259-46.2018.811.0110

 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
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 PARTE AUTORA: QGDO, RMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUANA CAROLINE SILVA RIOS - 

OAB:20743/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL - OAB:/MT 23.503/O

 Processo: 259-46.2018.811.0110 Código: 41458

Vistos.

Sentença->Com resolução do mérito->Homologação de Transação

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos com Pedido de Tutela de 

Urgência proposta por RAFAELA MARTINS DE OLIVEIRA, representada 

por QUELE GUIMARÃES DE OLIVEIRA, em face de JESUS MARTINS DE 

OLIVEIRA

As partes entabularam acordo (fls.57/58), requerendo homologação 

judicial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação do 

acordo aduzindo que estão preservados os interesses da menor (fls. 

61/61-v).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

DA FUNDAMENTAÇÃO

Constata-se dos autos que as partes firmaram acordo com relação aos 

alimentos devidos a menor (fls.57/58), no qual o requerido pagará R$ 

450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), correspondente a 47% do salário 

mínimo vigente, a menor Rafaela Martins de Oliveira, até o dia 10 de cada 

mês; mais 50% das despesas extraordinárias, mediante apresentação de 

nota.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou favorável ao 

teor do acordo exarado pelas partes, opinando pela homologação.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 200 e art. 487, inciso III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO os termos do acordo de revisão de 

alimentos em relação a menor RAFAELA MARTINS DE OLIVEIRA submetido 

à apreciação jurisdicional pelos autores às folhas 57/58, 

consecutivamente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Ante a extinção do feito, cancelo a audiência anteriormente designada nos 

autos.

Sem custas remanescentes, nos termos do art. 90, §3°, do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

À secretaria, para providências.

Campinápolis – MT, 23 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32082 Nr: 1826-88.2013.811.0110

 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: ALIDA TEREZINHA ROGGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1826-88.2013.811.0110 Código: 32082

Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

Campinápolis – MT, 25 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 1518 Nr: 631-15.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ANTUNES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMANTO PISSINI - OAB:13842-A, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:2835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 Processo: 631-15.2006.811.0110 Código: 1518

Vistos.

Decisão->Suspensão.

À fl. 361 este Juízo deferiu o pedido da parte exequente e determinou a 

realização de nova avaliação do imóvel penhorado nos autos.

Ocorre que, antes mesmo do cumprimento da mencionada determinação, a 

parte exequente requereu a suspensão do feito.

Desta forma, DEFIRO o pedido de fls. 363/363-v, e determino a 

SUSPENSÃO do processo até a data de 27/12/2018, conforme previsão 

legal do art. 10º da Lei 13.340/2016.

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para se manifestar.

Intime-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 25 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39935 Nr: 1520-80.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVALDO DE SOUZA BARBOSA, HONORATO 

FRANCISCO DE FARIA, JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA, ANELITO DE 

QUEIROZ SILVA, IVAN GUIMARÃES SILVA, ANTONIO INÁCIO NETO, 

ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA, JOSE VIRGILIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE 

DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1520-80.2017.811.0110 Código: 39935

 Vistos.

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

Campinápolis – MT, 24 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28290 Nr: 896-07.2012.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPB, INDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - OAB:3924-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 896-07.2012.811.0110 Código: 28290

Vistos.

Decisão-> Suspensão do Processo.

Constata-se dos autos que o exequente foi intimado para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, entretanto deixou transcorrer o prazo in albis 

(fl.94).

Desta feita, determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO pelo prazo de 01 

(um) ano, durante o qual estará suspensa a prescrição, com fulcro no art. 

921, §1°, do CPC.

Decorrido tal prazo sem a manifestação do exequente, voltará a correr a 

prescrição, conforme art. 921, §4°, do CPC.

Expirado o prazo referido, sem que sejam localizados os executados ou 
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encontrados bens penhoráveis, deverão os autos ser arquivados, nos 

termos do art. 921, §2°, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 24 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41791 Nr: 433-55.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYARA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, nas datas de 07 

e 08 de agosto de 2018, REDESIGNO para o dia 26 DE SETEMBRO DE 

2018, às 16H30MIN (horário de Cuiabá/MT) a audiência anteriormente 

aprazada.

EXPEÇA-SE o necessário para o fim de intimar/citar novamente as partes.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40839 Nr: 1850-77.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE DA SILVA

 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:

 Os fatos controvertidos dizem respeito ao preenchimento dos requisitos 

necessários para comprovação da condição de segurado especial rural e 

exercício da atividade rural em número de meses idêntico à carência do 

benefício pleiteado.Defiro a produção de prova oral, consistente nos 

depoimentos pessoais e inquirição de testemunhas. No presente caso, a 

necessidade dos depoimentos pessoais será verificada por ocasião da 

audiência.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de 

SETEMBRO de 2.018, às 14h00min.Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias 

úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser ao 

máximo de 03 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição 

de testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos. Cabe 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455, do 

CPC).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 

60 (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 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.Campinápolis – MT, 23 de julho 

de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41482 Nr: 277-67.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DOS SANTOS

 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:

 Os fatos controvertidos dizem respeito ao preenchimento dos requisitos 

necessários para comprovação da condição de segurado especial rural e 

exercício da atividade rural em número de meses idêntico à carência do 

benefício pleiteado.Defiro a produção de prova oral, consistente nos 

depoimentos pessoais e inquirição de testemunhas. No presente caso, a 

necessidade dos depoimentos pessoais será verificada por ocasião da 

audiência.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de 

SETEMBRO de 2.018, às 15h30min.Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias 

úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser ao 

máximo de 03 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição 

de testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos. Cabe 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455, do 

CPC).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 

60 (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 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.Campinápolis – MT, 23 de julho 

de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41480 Nr: 275-97.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI MARTINS PEREIRA

 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:

 Não há fatos incontroversos. Os fatos controvertidos dizem respeito ao 

preenchimento dos requisitos necessários para comprovação da condição 

de segurado especial rural e exercício da atividade rural em número de 

meses idêntico à carência do benefício pleiteado.Defiro a produção de 

prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e inquirição de 

testemunhas. No presente caso, a necessidade dos depoimentos 

pessoais será verificada por ocasião da audiência.Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de SETEMBRO de 2.018, às 

14h45min.Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação 

de rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, 

profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e 

endereço completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de 

preclusão.As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada 

parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas 

as regras do artigo 455, do CPC).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 60 (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 05 

(c inco) dias a respect iva distr ibuição junto ao juízo 

deprecado.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.Campinápolis – MT, 23 de julho de 2018.Ítalo Osvaldo 

Alves da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 39504 Nr: 1359-70.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA LUZ COSTA

 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:

 . Os fatos controvertidos dizem respeito ao preenchimento dos requisitos 

necessários para comprovação da condição de segurado especial rural e 

exercício da atividade rural em número de meses idêntico à carência do 

benefício pleiteado.Defiro a produção de prova oral, consistente nos 

depoimentos pessoais e inquirição de testemunhas. No presente caso, a 

necessidade dos depoimentos pessoais será verificada por ocasião da 

audiência.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de 

SETEMBRO de 2.018, às 16h15min.Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias 

úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser ao 

máximo de 03 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição 

de testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos. Cabe 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455, do 

CPC).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 

60 (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 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.Campinápolis – MT, 23 de julho 

de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41587 Nr: 332-18.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Os fatos controvertidos dizem respeito ao preenchimento dos requisitos 

necessários para comprovação da condição de segurado especial rural e 

exercício da atividade rural em número de meses idêntico à carência do 

benefício pleiteado.Defiro a produção de prova oral, consistente nos 

depoimentos pessoais e inquirição de testemunhas. No presente caso, a 

necessidade dos depoimentos pessoais será verificada por ocasião da 

audiência.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de 

SETEMBRO de 2.018, às 17h00min.Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias 

úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser ao 

máximo de 03 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição 

de testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos. Cabe 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455, do 

CPC).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 

60 (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 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.Campinápolis – MT, 23 de julho 

de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40737 Nr: 1826-49.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIOMAR LOURENÇO DE SOUZA

 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:

 Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido 

pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou 

quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, 

salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código 

Civil.” Declaro o processo saneado.Não há fatos incontroversos. Os fatos 

controvertidos dizem respeito ao preenchimento dos requisitos 

necessários para comprovação da qualidade de segurado da de 

cujus.Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade 

dos depoimentos pessoais será verificada por ocasião da 

audiência.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de 

SETEMBRO de 2.018, às 13h15min (MT).Fixo o prazo comum de 05 (cinco) 

dias úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser ao 

máximo de 03 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição 

de testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos. Cabe 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455, do 

CPC).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 

60 (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 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.Campinápolis – MT, 23 de julho 

de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41846 Nr: 472-52.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA WA'UTOMOTSITSABUI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Posto isso, DEFIRO A LIMINAR, determinando que a parte requerida 

BANCO BRADESCO S.A., suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os 

descontos na conta bancária de titularidade de GILDA 

WA’UTOMOTSITSABUI’O, oriundo do contrato n. 0123270819046, até a 

prolação de sentença; sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

a cada desconto efetuado.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 
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a parte autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se 

ciência ao Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80774 Nr: 1120-69.2012.811.0101

 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: LUIZ CARLOS FAGUNDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar os advogados das partes, acerca 

do laudo pericial realizado nesta data. Ainda, para apresentar 

comprovante de pagamento dos honorários periciais, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86343 Nr: 760-32.2015.811.0101

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇAO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIONE DE PAULA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.533/A, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:24.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699/MT, JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:10924/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007/CGJMT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão retro (referência 58) requerendo o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99451 Nr: 3036-65.2017.811.0101

 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: ANTONIO CAETANO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. Em relação às eventuais diferenças apuradas 

deverão os valores serem corrigidos com juros moratórios, a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei 

n.9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009,quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25 de março 

de 2015, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas 

ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, bem como seja observado a data de ingresso 

da Apelante no serviço público.Isento de custas a parte Requerida (art. 

460 da CNGC).Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais serão definidos quando liquidado o julgamento do 

artigo 85, §4º, do CPC. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99450 Nr: 3035-80.2017.811.0101

 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: OTAVIO WINTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...)P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99449 Nr: 3034-95.2017.811.0101

 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: ELIAS FERREIRA VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99446 Nr: 3033-13.2017.811.0101

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO FRANCISCO LUCIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...) P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99445 Nr: 3032-28.2017.811.0101

 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: MARIA JANETE MORAES TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99444 Nr: 3031-43.2017.811.0101

 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: LUIZ DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99438 Nr: 3026-21.2017.811.0101

 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: RODRIGO CAPPELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99436 Nr: 3025-36.2017.811.0101

 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: TITO HIROMI KAKIZAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99433 Nr: 3023-66.2017.811.0101

 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: ELSANGELA DA SILVA CABRERIZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 
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nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal(...). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99429 Nr: 3022-81.2017.811.0101

 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: LOURIVAL RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99428 Nr: 3021-96.2017.811.0101

 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: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99427 Nr: 3020-14.2017.811.0101

 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: VALTERCIR FIDELIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...)P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99425 Nr: 3019-29.2017.811.0101

 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: LUCIANA DE OLIVEIRA MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99082 Nr: 2852-12.2017.811.0101

 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: JOÃO CARLOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 
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data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97113 Nr: 1842-30.2017.811.0101

 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: CLELIO SCHMENGLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal(...). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97111 Nr: 1840-60.2017.811.0101

 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: ISRAEL MANDUCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97079 Nr: 1814-62.2017.811.0101

 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: NIVALDO DE OLIVEIRA MARÇAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97077 Nr: 1813-77.2017.811.0101

 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: OLDEMAR IVANIO ORTIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96939 Nr: 1742-75.2017.811.0101

 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: MARCIA SEGATO MARIN PELENTIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...)P.R.I.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96937 Nr: 1741-90.2017.811.0101

 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: LEILA OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96936 Nr: 1740-08.2017.811.0101

 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: MARILENE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal(...). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96893 Nr: 1722-84.2017.811.0101

 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: GISLAINE OLIVEIRA PEREIRA MOESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96860 Nr: 1705-48.2017.811.0101

 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: JOÃO BATISTA ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96846 Nr: 1701-11.2017.811.0101

 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: LUCIENE ALMEIDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...)P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96844 Nr: 1700-26.2017.811.0101

 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: EDILAINE SILVA SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96842 Nr: 1699-41.2017.811.0101

 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: TANIA BORGES ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96839 Nr: 1697-71.2017.811.0101

 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: DJALMA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal(...) P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96827 Nr: 1689-94.2017.811.0101

 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: PERCIVAL ALVES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96826 Nr: 1688-12.2017.811.0101

 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: EDER NATALÍCIO WENTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...) P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96818 Nr: 1687-27.2017.811.0101

 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: RENATO BRITO AMADOR DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 
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conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96815 Nr: 1685-57.2017.811.0101

 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: EZEQUIEL GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...)P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93340 Nr: 2513-87.2016.811.0101

 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: RITA MARIA FELDHAUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 93069 Nr: 2352-77.2016.811.0101

 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: NELSI LOURDES PIES WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...) . P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92970 Nr: 2286-97.2016.811.0101

 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: MARINALVA DE FIGUEIREDO VARESCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...) . P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92969 Nr: 2285-15.2016.811.0101

 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: MARINALVA ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 
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servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92967 Nr: 2283-45.2016.811.0101

 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: IDALINA OLEGÁRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...). P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92966 Nr: 2282-60.2016.811.0101

 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: MARILENE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...) . P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92853 Nr: 2212-43.2016.811.0101

 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: GENI MARIANO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 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 o fim de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) DETERMINAR a liquidação da sentença por arbitramento, 

com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos 

servidores, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, bem como, em caso positivo, qual o percentual 

efetivamente devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, observada a 

prescrição quinquenal. (...) . P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101866 Nr: 839-06.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Itajaí/SC, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) Réu acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101866 Nr: 839-06.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Campo Largo/PR, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a)Réu acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85828 Nr: 515-21.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE JESUS MAIA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Penhora, Avaliação e Remoção, devendo 

para tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do 

TJ/MT (emissão de Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), 

correspondente ao zoneamento "Cláudia - Centro", bem como encaminhar 

a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90201 Nr: 720-16.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE MADEIRAS PERONDI LTDA, 

Édimo Perondi, OBERDAN ASSIS PERONDI
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 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/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 Penhora e demais atos dos bens indicados 

na ref: 33, 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 das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80203 Nr: 518-78.2012.811.0101

 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: DCQM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERVI GARBIN - OAB:MT 

3523-B

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Nova Monte Verde/MT, via malote 

digital, devendo o(a) advogado das partes acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

Juizado Especial e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96596 Nr: 1554-82.2017.811.0101

 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): ELIAS SALVADOR DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114/O

 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, 

no prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar o integral cumprimento da 

transação penal, tendo em vista o decurso do prazo para cumprimento, 

conforme estabelecido no Termo de Audiência Preliminar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96580 Nr: 1538-31.2017.811.0101

 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): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 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, 

no prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar o integral cumprimento da 

transação penal, tendo em vista o decurso do prazo para cumprimento, 

conforme estabelecido no Termo de Audiência Preliminar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96971 Nr: 1768-73.2017.811.0101

 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): VADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17544/O

 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, 

no prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar o integral cumprimento da 

transação penal, tendo em vista o decurso do prazo para cumprimento, 

conforme estabelecido no Termo de Audiência Preliminar.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64012 Nr: 1413-90.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Roberto Tavares Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente o advogado do réu para que apresente 

alegações finais no prazo legal.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66018 Nr: 1354-68.2014.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR SANCHES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte requerente para impulsionar o feito no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65302 Nr: 716-35.2014.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Gessica Roberta da Silva Davel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Oliveira Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte requerente para impulsionar o feito no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34307 Nr: 475-71.2008.811.0105

 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: Angelina Miguel de Souza da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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DEFIRO fls. 87, pelo que DETERMINO que seja oficiado ao instituto 

requerido para que implante imediatamente o benefício, sob pena de 

desobediência.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89294 Nr: 2416-07.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DA GAMA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KAWAMURA ALMEIDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 Vistos etc. I. DESIGNO o dia 13 de Setembro de 2018, às 14h00min, para 

a realização da continuação da audiência de instrução e julgamento, 

ocasião em que serão inquiridos Woshigton Kester Vieira, Ricardo 

Sanches, Fábio Schunk e Geneci de Tal. II. Embora uma testemunha e o 

réu tenham alegado nesta solenidade a ocorrência de um suposto crime 

de tortura, durante a audiência de custódia já foi determinada pelo juízo a 

remessa de cópia para corregedoria da polícia Civil e o Ministério Público. 

III. CUMPRA-SE expedindo o necessário. IV. Às Providência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65043 Nr: 472-09.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Rodrigues de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a defesa acerca do 

cálculo de pena de fl.103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83714 Nr: 4426-58.2017.811.0105

 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: NFM, LJdSCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio consensual de NILBER 

FERREIRA MADALÃO e LUANA JESSICA DE SOUZA COSTA MADALÃO, 

nos termos do art. 226, § 6° da Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° 

do Código Civil.Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de 

averbação, encaminhando-o ao respectivo Cartório de Registro Civil, a fim 

de que sejam procedidas as anotações necessárias no assento de 

casamento das partes.Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com 

as cautelas de estilo e anotações de praxe.INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao 

Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90201 Nr: 2944-41.2018.811.0105

 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: GVC, AVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No que tange à análise do pedido de alimentos provisórios, ante a 

ausência de maiores elementos comprovando a capacidade contributiva 

do réu, fixo, liminarmente, em 50% do salário mínimo, corrigidos 

monetariamente, que deverão ser pagos à autora, devidos a partir da 

intimação, até o dia 10 (dez) de cada mês.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81072 Nr: 2763-74.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA NOBRE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:15747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar de urgência. 

Encaminhem-se os autos ao conciliador para que designe audiência de 

conciliação.CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade 

supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, sendo que em 

caso de ser informada a impossibilidade de constituir advogado que lhe 

seja nomeado um dativo por este Juízo. Designada a audiência, INTIME-SE 

o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

CPC.As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do 

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 este Magistrado 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 CPC).Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65152 Nr: 575-16.2014.811.0105

 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: Nilson Ribeiro Novaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para que requeiram o que entender de direito no 

prazo de 30 (trinta) dias.

No silêncio, ARQUIVE-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61720 Nr: 789-75.2012.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Merita de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. 106, impulsiono o feito à publicação de 

matéria à imprensa, com a finalidade de intimar a parte exequente para 

apresentar cálculo atualizado das parcelas vencidas até a implantação do 

benefício.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62893 Nr: 285-35.2013.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Vistos;

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de setembro 

de 2018, às 16h00min.

INTIMEM-SE as partes a fim de que compareçam à solenidade, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas (três, no máximo), 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora na extinção e arquivamento do processo e do requerido em 

confissão e revelia.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62626 Nr: 15-11.2013.811.0105

 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: Luiz Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

 EXPEÇA-SE alvará, autorizando-se o levantamento dos valores de fls. 

135.

No mais, aguarde-se a notícia do pagamento da verba devida à parte 

requerente.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61729 Nr: 798-37.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rosenilda Galdino Silva de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

 EXPEÇA-SE alvará, autorizando-se o levantamento dos valores de fls. 57.

No mais, aguarde-se a notícia do pagamento da verba devida à parte 

requerente.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40064 Nr: 1506-58.2010.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Capitani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elpido da Silva Meira, RD News

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Serafine - OAB:9.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Procedimento Ordinário, em que figuram como partes as em 

epígrafe.

Inicial e documentos às fls. 08/187.

É breve o relatório.

Segundo o art. 485, inciso III, do CPC, o magistrado deve determinar a 

extinção do processo, sem apreciar o mérito, quando o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

 Todavia, antes de adotar tal procedimento, deve intimar pessoalmente o 

autor para dar prosseguimento ao feito. Tal orientação tem espeque no art. 

485, §1º do Código de Processo Civil.

De outro norte, o legislador não se olvidou em positivar igualmente o 

princípio da celeridade processual no novel código, como fez no art. 4º, 

buscando uma tutela jurisdicional mais efetiva.

Dessume-se dos autos que o contraditório fora oportunizado na medida 

em que o requerente foi devidamente intimado pessoalmente.

Não se olvida do petitório de fls. 197, todavia entre 2014 e a data hodierna 

já se transcorreu tempo suficiente para que a advogada comparecesse ao 

fórum, analisasse o processo e conferisse impulsionamento ao feito.

Ante o exposto, com espeque no art. 485, III, do CPC, julgo EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

De consequência, com fulcro no art. 485, § 2º, do CPC, condeno a parte 

autora às custas e despesas processuais, cuja cobrança ficará 

suspensa por ser a mesma beneficiária da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 98, § 3º, do CPC.

Deixo de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, uma 

vez que, pelo fato de o réu não ter sido citado, não foi necessária a 

constituição de defensor nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35147 Nr: 1356-48.2008.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genival da Silva Soares - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Compufor Software Ltda, Marilza da Costa 

Campos, Banco do Brasil S / A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543, Iara Maria Bahls - OAB:6465/MT, Michael Poy Olmi - 

OAB:18.347 OAB/SC, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para que se 

manifestem acerca do documento de fl.248, dentro do prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66036 Nr: 1371-07.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESIEL VIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos, etc.

 Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 81, §3º, da Lei 

9.099/95.

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, metas diversas de 

produtividade impostas e a serem cumpridas, assim como reduzida 

quantidade de servidores para atender a demanda.

Cuida-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a prática do 

crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Instaurado o termo circunstanciado para apurar o eventual delito, os 

trâmites seguiram até a audiência realizada em 09 de outubro de 2014 (fls. 

21/21-v), onde o autor do fato aceitou a proposta feita pelo Ministério 

Público, realizando a transação penal.
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Urge ressaltar que o Ministério Público manifestou, em favor da 

decretação da extinção da punibilidade (fls. 39), visto o cumprimento da 

transação pactuada às fls. 23,31 e 35.

Tendo em vista que o autor do fato cumpriu integralmente a proposta de 

transação penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSIEL VIANA DOS 

SANTOS, observando-se o disposto no artigo 84, parágrafo único, da Lei 

9099/95.

Em cumprimento aos artigos 974, IV, 982, §§ 1º e 2º da CNGC, proceda-se 

às devidas baixas.

P.R.I.C.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31064 Nr: 652-53.2008.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNM, ROM, ENDOM, RNM, DNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NXDM-V"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILSON XAVIER DE MACEDO - VULGO 

"NILSINHO", Cpf: 42005140104, Rg: 578.485-9, Filiação: José Xavier de 

Macedo e Lúcia de Jesus Barbosa, data de nascimento: 09/08/1965, 

brasileiro(a), natural de Tabocas do Brejo Velho-BA, separado(a) 

judicialmente, agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA QUE TOME CIÊNCIA 

DA SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITA..

Sentença: Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.DEFERIDA a gratuidade “da justiça”, fica a exequente isenta 

do pagamento das custas, suspendendo-se a exigibilidade pelo prazo de 5 

anos (art. 98, §3º, do CPC).IV DISPOSIÇÕES FINAISTransitada em julgado, 

se nada for requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA ,  cons ide rando  a  ce le r i dade  p r o c e s s u a l 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 19 de janeiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 08 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61361 Nr: 1098-17.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAL, AHLM, PLM, DLM, DLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NEWTON DA SILVA MOREIRA, Cpf: 

98010174149, Rg: 1.976.179-1, Filiação: Manoel Henrique Moreira e 

Zukmira Neres da Silva, data de nascimento: 28/02/1966, brasileiro(a), 

natural de Porcão de Pedra-MA, solteiro(a), serviços gerais. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Os requerentes são filhos do requerido conforme se 

desume pelas anexas certidões de nascimento, fruto do relacionamento 

que o requerido manteve com sua genitora. Depois da separação, o 

genitor deixou os filhos em total abandono material, emocional e moral, 

recaindo sobre a genitora todos os ônus do sustento, educação, Ônus 

esse que a genitora não mais suporta. Foi tentada de todas as formas 

encontrar o requerido para tentativa de composição pacífica, não logrando 

êxito, razão pelo qual mister a interferência estatal para a solução do 

imbróglio. Requer que seja deferido os alimentos provisórios no importe 

equivalente a 01 (um) terço do salário minimo vigente, a serem pagos em 

conta corrente de titularidade da genitora roso dea 10 (dez) de cada mês, 

iniciando no primeiro dia 10 (dez) subsequente ao recebimento dessa; 

Citação do requerido; Condenar o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa, e custas judiciais; 

Determinar provar o alegado por todos os meios de prova e direito admitido 

em especial o documental, testemunhal e depoimento pessoal do requerido 

sob pena de confesso nos termos do artigo 343,§1° e 2° do CPC.

Despacho/Decisão: Vistos...Não obstante o pleito da parte-autora (fl. 76), 

bem como do Ministério Público (fl. 81), em consulta ao sistema INJOUD, 

obteve-se o mesmo endereço do requerido já constante nos autos, 

conforme documento em anexo.Por isso, à SECRETARIA para:1.CITAR, 

por Edital, a parte-requerida, para que apresente resposta (inclusive 

contestação) no prazo de 15 dias, atentando-se aos efeitos da 

revelia;a.OBS.: o Edital também deverá ser divulgado no 

DJe.2.CERTIFICADO o decurso de prazo, PROCEDER à nomeação de 

curador especial para atuar na defesa da parte-requerida (a partir da lista 

constante da Secretaria, obedecendo, como sempre, à 

alternância);3.Posteriormente, INTIMAR pessoalmente o curador nomeado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto ao teor da 

nomeação. Aceitando-a, deve oferecer contestação, a contar da 

aceitação;4.CERTIFICADA a tempestividade da contestação, INTIMAR a 

parte-autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à contestação 

ou, se for o caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o 

que entender de direito;5.Em seguida, REMETER ao Ministério Público para 

manifestação;6.Após, conclusos.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 19 de julho de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ISAIAS TEÓFILO 

GOMES, digitei.

Cotriguaçu, 08 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32925 Nr: 1072-24.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERICA DOS SANTOS, Filiação: Eroni dos 

Santos e Olivina Farias dos Santos, data de nascimento: 13/07/1988, 

brasileiro(a), natural de Barracão-PR, solteiro(a), estudante e atualmente 

em local incerto e não sabido VALDINEI DOS SANTOS SOUZA, Filiação: 

José de Paulo Souza e Maria Zelia dos Santos Souza, brasileiro(a), 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .
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Sentença: Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE os pedidos contidos 

na Inicial, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC para:a)RECONHECER E 

DISSOLVER a união estável havida entre ÉRICA DOS SANTOS e VALDINEI 

DOS SANTOS SOUZA pelo período compreendido entre o mês de março 

de 2003 a maio de 2009;b)PARTILHAR OS BENS descritos na Inicial, em 

proporção igualitária para cada um, isto é, 50% (cinquenta por cento), 

devendo os mesmos ficar em condomínio até a alienação, ocasião em que 

será meado o valor recebido, valor este a ser apurado em liquidação de 

sentença;CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento das despesas 

processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC). DEIXA-SE de 

arbitrar honorários advocatícios, considerando a nomeação de Curador 

Especial.Nomeado como Defensora (fl. 21), fixam-se como honorários 

advocatícios à advogada SARA TONEZER – OAB/MT N° 9.074-A, o valor 

de 02 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em 

conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão 

para cobrança de honorários (devidamente selada).Nomeado como 

Curador (fl. 23), fixam-se como honorários advocatícios ao advogado 

JOSÉ VITOR PEREIRA DE CASTRO – OAB/MT n° 11.258-A o valor de 01 

URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta os 

atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado 

pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para 

cobrança de honorários (devidamente selada).IV DELIBERAÇÕES FINAIS 

Transitado em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias e as anotações de praxe.Publicar. Intimar. 

Cumprir.Cotriguaçu/MT, 18 de junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ISAIAS TEÓFILO 

GOMES, digitei.

Cotriguaçu, 08 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35097 Nr: 58-34.2011.811.0099

 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: RHCDO, RDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADO-V"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROSIMERE DUARTE - 

OAB:9100/MT, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO HENRIQUE CARVALHO DE 

OLIVEIRA, Filiação: Ademir de Oliveira e Rosa da Silva Carvalho, data de 

nascimento: 14/04/1996, brasileiro(a), solteiro(a), menor. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar Renato Henrique Carvalho de Oliveira, para que, no 

prazo e 10 (dez) dias, regularize a sua representação processual, sob 

pena de extinção do feito.

Despacho/Decisão: Vistos...Inicialmente, verifica-se que Renato Henrique 

Carvalho de Oliveira atingiu a maioridade civil em 14.04.2014, conforme 

certidão de nascimento juntada aos autos.Por isso, considerando a 

maioridade civil atingida pelo então menor, necessária a regularização da 

representação processual para continuidade do feito.Ressalta-se que foi 

realizada consulta ao Sistema INFOJUD para obtenção do endereço 

atualizado de Renato, considerando o tempo de tramitação do processo, 

obtendo-se o seguinte: “Avenida Brasil, n. 126, 211, Centro, Juruena/MT” 

(doc. anexo).Portanto, à SECRETARIA para:1.INTIMAR pessoalmente 

Renato Henrique Carvalho de Oliveira, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, regularize a sua representação processual, sob pena de extinção do 

feito. DEVE o Senhor Oficial de Justiça, quando do cumprimento do ato, 

indagá-lo se possui condições de contratar advogado ou se necessita da 

constituição de um defensor dativo para a defesa de seus 

direitos;a.Havendo diligência positiva:i.Informando que não possui 

condições de contratar advogado, desde já, PROCEDER à nomeação de 

defensor dativo para atuar na defesa do requerente (a partir da lista 

constante da Secretaria, obedecendo, como sempre, à 

alternância);ii.Decorrido o prazo sem aceite da nomeação ou em caso de 

não aceite, PROCEDER nova nomeação, nos termos do item 

“1.a.i”.b.Havendo diligência negativa:i.Apresentado outro endereço, desde 

já DETERMINA-SE a intimação pessoal de Renato no endereço indicado, 

deferindo-se, se necessário, a expedição de Carta Precatória. A intimação 

deverá ocorrer nos moldes do item “1” e ss;ii.Não sendo informado ou 

desconhecido o atual endereço, desde já, PROCEDER à intimação de 

Renato Henrique Carvalho de Oliveira por via editalícia e, decorrido o 

prazo, conclusos seja para apreciação de petição ou prolação de 

sentença de extinção.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 29 de junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ISAIAS TEÓFILO 

GOMES, digitei.

Cotriguaçu, 08 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 27194 Nr: 86-75.2006.811.0099

 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: LS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentre outras), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76102 Nr: 2901-59.2017.811.0099

 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: ADEMIR GOLARTE - Vulgo "Paraguaizinho"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659, JOSÉ BRUNO MARTINS LEÃO - OAB:23752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono

estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da Parte autora para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo:

1. REQUERER o benefício da “justiça gratuita” (instruindo, se assim quiser, 

o pleito) ou comprovar que realizou o recolhimento das custas 

processuais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31461 Nr: 952-15.2008.811.0099

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI CARLOS ALTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 527 de 635



CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pena em abstrato, quanto a RUI CARLOS ALTMANN, o que se faz, dentre 

outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, todos do Código Penal. 

Sem custas e condenação em despesas.Por fim, à SECRETARIA 

para:1.Intimar a Defesa (pessoalmente, se Defensor nomeado);2.Intimar o 

Ministério Público;3.Transitada em julgado, o que deve ser certificado, 

arquivar com as baixas (inclusive em banco de dados) e anotações 

necessárias.Cotriguaçu/MT, 27 de abril de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76102 Nr: 2901-59.2017.811.0099

 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: ADEMIR GOLARTE - Vulgo "Paraguaizinho"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659, JOSÉ BRUNO MARTINS LEÃO - OAB:23752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Petição intitulada “Ação de exigir contas” ajuizada por Ademir 

Golarte contra Luciano Franco.

Inicialmente, verifica-se que não houve requerimento para a concessão de 

assistência judiciária gratuita, tampouco houve o comprovante de 

recolhimento das custas judiciais, conforme certificado pela Gestora da 

Central de Distribuição.

Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a parte-autora, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, devendo:

1. REQUERER o benefício da “justiça gratuita” (instruindo, se assim quiser, 

o pleito) ou comprovar que realizou o recolhimento das custas 

processuais.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 10 de maio de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60023 Nr: 936-56.2011.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SBSDF, MDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDF, ASDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de petição intitulada “Ação de guarda de menor, cumulada com 

direito de visitas com pedido liminar” ajuizada por Santos Batista Silva de 

Freitas e Maria de Araújo contra Gorete Cardoso da Fonseca e Aparecido 

Silva de Freitas.

No decorrer da marcha processual, a parte-autora peticionou informando 

o desinteresse no prosseguimento do feito.

Em manifestação, o Ministério Público opinou pela homologação da 

desistência.

Vieram os autos conclusos.

É, ao que parece, o que apresenta relevância para o momento.

II FUNDAMENTAÇÃO

Diante do requerimento formulado, a extinção do processo é medida que 

se impõe.

Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do 

mérito quando o Magistrado homologar a desistência da ação, hipótese 

que se coaduna ao caso em tela.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das despesas processuais 

(que incluem as custas – art. 84 do CPC), conforme assevera o artigo 90 

do CPC. Não obstante, DEFERE-SE a gratuidade judiciária, de forma que 

fica suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

DEIXA-SE de condenar a parte-autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios (art. 90 do CPC), considerando que não houve constituição 

tampouco nomeação de advogado para a parte-requerida.

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 16 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 15128 Nr: 46-98.2003.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. I. MASSOLA LTDA - ME, AURI JORGE 

STEFENI, RENATA STEFENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:5789/MT, Rodrigo Sampaio de Siqueira - OAB:9.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar o advogado da parte autora para que recolha o 

valor da diligência do oficial de justiça por meio do sistema CPD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 31976 Nr: 274-63.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMO ANTONIO VALADÃO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:OAB/PR20 .906 ,  PATRÍCIA  PASSONI  DONATO - 

OAB:OAB/PR65.728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar o advogado da parte autora para que recolha o 

valor da diligência do ofícial de Justiça por meio do sistema CPD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79376 Nr: 610-52.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o imprevisto afastamento do Juiz Substituto, conforme 

Ofício 51/2018/C.A, com fundamento no art. 248 do COJE, CANCELA-SE a 

audiência marcada para o dia 08.08.2018, às 09h40min.

 Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 12/09/2018, às 09h40min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes conforme despacho de ref. 28;

2. Após, conclusos para audiência.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Intimar.

Cumprir.

Cotriguaçu, 03 de agosto de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva
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Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79732 Nr: 831-35.2018.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o imprevisto afastamento do Juiz Substituto, conforme 

Ofício 51/2018/C.A, com fundamento no art. 248 do COJE, CANCELA-SE a 

audiência marcada para o dia 08.08.2018, às 09h00min.

 Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 12/09/2018, às 09h00min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes conforme decisão de ref. 11;

2. Após, conclusos para audiência.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Intimar.

Cumprir.

Cotriguaçu, 03 de agosto de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34981 Nr: 1399-32.2010.811.0099

 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: ROQUE LUIZ FERNANDES - Vulgo "Cutia", VANILTON DE 

PAULA SILVA, SERGIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANI FRIEDRICH RICHTER, DORIVAL DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de petição intitulada “MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO 

LIMINAR “INITIO LITIS” E DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER 

TANTUM” ajuizada por ROQUE LUIZ FERNANDES, VANILTON DE PAULA 

SILVA E SERGIO FERREIRA DA SILVA contra LEANI FRIEDRICH RICHTER E 

DORIVAL DOS SANTOS, todos devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que, embora intimados, os impetrantes deixaram decorrer o 

prazo sem se manifestarem no processo (fls. 163).

Após longo trâmite processual, o Ministério Público manifestou-se pela 

extinção do feito por perda do objeto, tendo em vista que já se passou não 

só o período eleitoral, como também o período dos mandatos eleitorais 

exercidos em razão daquele pleito.

Vieram os autos conclusos.

II FUNDAMENTO

Inicialmente, ressalta-se que o processo perdeu seu objeto e, 

consequentemente, sua utilidade e necessidade, a atrair o julgamento 

conforme o estado do processo, com fulcro no artigo 354 do Código de 

Processo Civil.

Verifica-se que o transcurso do período eleitoral e especialmente o fim da 

composição do conjunto de vereadores, já que encerrado o mandato, 

torna sem sentido a manifestação meritória neste processo.

 III DISPOSITIVO

Ante o exposto, dada a perda superveniente do objeto do processo, a 

fulminar o interesse de agir, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil.

Sem custas, tendo em vista o art. 10, XXII, da constituição Estadual de 

Mato Grosso.

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos, com 

as cautelas de praxe.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 13 de julho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 7266 Nr: 415-88.2006.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LATICÍNIOS DOM AQUINO INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pedro Taques Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792-A/MT

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que tome ciência da desnecessidade de 

pagamento das guias de diligência do Oficial de Justiça pelo fato do 

requerido ter comparecido na secretaria da vara e tomado ciência dos 

leilões, conforme fls.444/445.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 37491 Nr: 330-87.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES, 

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Regina Bombonato 

Rodrigues - OAB:5141/O

 Vistos etc.

 Diante do peticionamento dos executados (ref. 165), em obediência aos 

arts. 9º e 10 do CPC, os quais vedam o proferimento de decisões sem 

oportunidade de manifestação da parte contrária, sabendo, ainda, que o 

caso não se amolda às exceções legais (art. 9º, p. ú., do CPC), INTIME-SE 

a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Dom Aquino/MT, 09 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 51506 Nr: 2871-25.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERFESON DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dall Agnol Finato - 

OAB:C

 Executivo de Pena nº 2871-25.2017.811.0034

Código 51506

VISTOS, ETC.

Havendo necessidade de manifestação do reeducando acerca do cálculo 

de pena de ref. 83, tendo ele advogado nomeado nos autos (ref. 15) 
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restituo o processo à secretaria que deverá atentar-se à portaria nº 

01/2018 deste Juízo.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 08 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47762 Nr: 1261-22.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joeliton Frazão Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonny Almeida Passarelli - 

OAB:22622

 Executivo de Pena nº 1261-22.2017.811.0034

Código 47762

VISTOS, ETC.

Aguarde-se a unificação do feito ao Executivo de Pena de Código 56263, 

Autos nº 1610-88.2018.811.0034.

Após, proceda-se novo cálculo de pena.

Aportado o cálculo aos autos, intimem-se as partes para se manifestarem.

Por fim, tornem conclusos os autos para análise acerca da homologação 

do cálculo.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 08 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 50294 Nr: 2329-07.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Pires Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dall Agnol Finato - 

OAB:C

 Processo nº 2329-07.2017.811.0034

Código 50294

VISTOS,

 Trata-se de Ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de 

SAMUEL PIRES BARBOSA, em razão da suposta prática do delito descrito 

artigo 155, §4º, inciso II, do CP.

A denúncia foi recebida à ref. 06, não é caso de absolvição sumária, pois 

ausentes às hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.

 O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise da 

material, demandando dilação probatória.

Apresentada resposta a acusação à Ref. 22, não houve arguição de 

preliminares.

Assim, DESIGNO o dia 27 de setembro de 2018, às 14h30 (MT), para a 

audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Intime-se o acusado.

Depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 03 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47636 Nr: 1187-65.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos AntonioVilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMÁ FERRAZ PEREIRA - 

OAB:18621

 Processo nº 1187-65.2017.811.0034

Código 47636

VISTOS,

 Trata-se de Ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de 

MARCOS ANTONIO VILELA, em razão da suposta prática do delito 

descrito artigo 180 do CP.

A denúncia foi recebida à ref. 04 e, apresentada resposta à acusação à 

ref. 22, o acusado pugnou pela rejeição de denúncia por ausência de justa 

causa, decretação da absolvição sumária, desclassificação do crime para 

receptação culposa e determinação da suspensão condicional do 

processo.

Não obstante o pedido do denunciado, não verifico a “existência manifesta 

de causa excludente da ilicitude do fato; da culpabilidade do agente; 

manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção da punibilidade do 

agente”, que poderiam ensejar a aplicação do art. 397 do CPP, com a 

consequente decretação da absolvição sumária do acusado, razão pela 

qual o feito deve continuar sua marcha com sua consequente instrução.

Além disso, o fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a 

princípio, excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, 

devendo nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na 

análise da material, demandando dilação probatória.

Assim, MANTENHO a decisão que recebeu a peça acusatória.

Postergo a análise da desclassificação do crime para o momento oportuno 

(sentença) e deixo de analisar a aplicação do SURSIS, visto que a 

proposta de oferecimento deve partir do Ministério Público.

Portanto, DESIGNO o dia 27 de setembro de 2018, às 14h00 (MT), para a 

audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Intime-se o acusado.

Depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 03 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 52135 Nr: 3141-49.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joares Silvino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Vinicius de Moraes - 

OAB:19046

 1. Analisando os autos, observo que o recuperando progrediu de regime 

em data de 09/07/2018. (ref. 85).

 2. Ora, o recuperando, em tese, descumpriu o disposto no art. 118, inciso 

I, da LEP ao frustrar os fins da execução penal, uma vez que foi 

pessoalmente intimado da presente audiência admonitória, e, no entanto, 

não compareceu e não apresentou justificativa de sua ausência.

3. Por não se tratar de imposição definitiva da sanção de regressão, mas 

sim de simples providência cautelar tendente a viabilizar o cumprimento da 

pena, desnecessária a oitiva prévia do condenado, conforme determina o 

§ 2º do artigo 118 da LEP.

 4. Ante o exposto, acolho o requerimento ministerial, e em razão dos fatos 

acima noticiados, necessário regredir cautelarmente o regime de 

cumprimento da pena do recuperando JOARES SILVINO DE MORAES, a 

teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP.

5. Expeça-se o respectivo MANDADO DE PRISÃO do reeducando, em 

obediência aos preceitos processuais e normas da Egrégia Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando-o para 

imediato cumprimento.

6. Após a captura do recuperando voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência admonitória e justificação.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa
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 Cod. Proc.: 51691 Nr: 2971-77.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Aparecido de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dall Agnol Finato - 

OAB:C

 1. Aceita as condições acima estabelecidas ao reeducando, saindo 

notificada que o não cumprimento das condições poderá importar em 

regressão do regime de pena ora concedido, e, consequentemente, 

impondo-o a prisão.

 2. Oficie-se a Policia Militar e a Policia Civil acerca da presente decisão, 

requisitando que, caso haja descumprimento seja comunicado o Juízo.

3. Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências.”

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-12.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000297-12.2017.8.11.0034. REQUERENTE: CRISTIANE FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CRISTIANE FERREIRA 

DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual pretende a 

parte autora: a declaração de inexistência de débito, a retirada do nome 

dos cadastros restritivos de crédito e a condenação da parte requerida 

em compensação por danos morais. Do julgamento antecipado 

Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou de audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente 

a lide, nos termos do art. 355, inc. I do CPC. Da inversão do ônus da prova 

Tendo em vista o fato de o objeto da lide referir-se a relação de consumo, 

inverte-se o ônus da prova, nos termos do que prevê o Código de Defesa 

do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, VIII: a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências. Do prazo prescricional A respeito do prazo prescricional, 

por ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto no artigo 27 do 

Código de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. Ao verificar a 

data da inscrição no cadastro de maus pagadores (26 de março de 2015) 

e a data da distribuição da ação (16 de novembro de 2017), conclui-se 

que o intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual analiso o mérito a 

seguir. Da ausência de comprovante original de negativação Pela narração 

dos fatos em contestação, infere-se que a negativação é fato 

incontroverso, razão pela qual desnecessária a juntada de outro 

comprovante de negativação. Preliminar de falta de interesse de agir 

Preliminarmente, a parte requerida alega a ausência de uma das condições 

da ação: o interesse de agir. Ocorre que, nos casos idênticos aos desta 

demanda, o entendimento é o de que a simples comprovação do potencial 

ato ilícito ensejador do dano e a necessidade de solucionar o litígio já 

fazem surgir o interesse de agir, sendo dispensável, portanto, a 

comprovação da parte autora de ter tentado solucionar o problema antes 

de ajuizar a demanda, senão vejamos: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. 

APELAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. 

REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO VALOR. 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA 1 - Quanto ao 

interesse de agir, se o autor entende pela lesão de algum direito seu, tem a 

seu dispor a Jurisdição, bastando que o provimento vindicado revele-se 

necessário e útil, intentado pela via adequada. O interesse evidencia-se 

especialmente quando o provimento jurisdicional pretendido será capaz de 

proporcionar uma melhora na situação fática do requerente se vencedor 

da demanda. [...] (TJ-DF - APC: 20140110148295 DF 

0003525-30.2014.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de 

Julgamento: 26/11/2014, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE: 16/12/2014, Pág.: 125) Sendo assim, em conformidade com o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e demais tribunais 

do país, rejeito a preliminar alegada pela reclamada. Mérito Sustenta a 

parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela 

reclamada em 26 de março de 2015, em razão de suposto débito no valor 

de R$ 166,32 (cento e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), 

oriundo do contrato de n. 0237750098. 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 sede de 

contestação (ID n. 12408963), a parte requerida não apresentou 

documento assinado pela parte requerente apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação, mesmo sendo ônus incumbido àquela. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte requerente para a referida contratação. Cumpre à parte requerida 

agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar 

prejuízos aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro 

só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizado a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. A inserção do nome da parte requerente 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Desse modo, 

comporta acolhimento o pedido de declaração de inexistência do débito. A 

empresa requerida agiu com imprudência ao incluir o nome da cliente nos 

bancos de dados das entidades de proteção ao crédito, por um débito 

inexistente. Conquanto a requerida não tenha agido com dolo, este fato 

demonstra sua conduta ofensiva, tal como se verifica “in casu”, a 

configurar o dano moral. A jurisprudência é assente no sentido de que a 

inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor nos bancos de 

dados das entidades restritivas de crédito gera, por si, dano moral, 

independendo, portanto, de produção de prova do prejuízo suportado. 

Sobre o tema, colaciono, a título exemplificativo, o seguinte julgado: CIVIL E 

PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DÍVIDA PAGA. 

INSCRIÇÃO NO SPC. MANUTENÇÃO. PROVA DO PREJUÍZO. 

DESNECESSIDADE. CC, ART. 159. I. A indevida inscrição ou manutenção 

no SPC gera direito à indenização por dano moral, independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se 

permite, na hipótese, presumir, gerando direito a ressarcimento que deve, 

de outro lado, ser fixado sem excessos, evitando-se enriquecimento sem 

causa da parte atingida pelo ato ilícito. II. Recurso especial conhecido em 

parte e parcialmente provido. (Recurso Especial nº 442642/PB 

(2002/0076352-0), 4ª Turma do STJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior. j. 

17.10.2002, DJU 10.03.2003, p. 234). Para a fixação do valor da 

indenização por danos morais, a jurisprudência define alguns critérios a 

serem observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do 

dano; condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso 

dos autos, a falta da requerida não pode ser classificada como grave. A 

requerida é uma empresa de grande porte. Não existe comprovação da 

possibilidade econômica da parte autora. A natureza privada da lesão 

individual exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho 

repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por 

dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a título de critério 

subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do cálculo do 

arbitramento. Assim, como anotado, cada indenização deve ser fixada em 

valor módico. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a fixação da 

indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), visto que a reclamante não 
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comprovou a ilegitimidade das outras restrições. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela parte 

reclamada; 2) condenar a parte requerida a pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

inscrição do nome da parte autora nos cadastros de restrição ao crédito; 

3) determino a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a 

determinação do item “3” não seja cumprida. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a quem o submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL 

Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 40, da lei 

9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para que 

surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada em 

julgado, arquive-se. Dom Aquino – MT, 24 de julho de 2018. VALTER 

FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA Juiz de Direito, em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-79.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LORRAINE ARAUJO DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000299-79.2017.8.11.0034. REQUERENTE: JESSICA LORRAINE ARAUJO 

DA PAIXAO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JESSICA LORRAINE 

ARAÚJO DA PAIXÃO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual 

pretende a parte autora: a declaração de inexistência de débito, a retirada 

do nome dos cadastros restritivos de crédito e a condenação da parte 

requerida em compensação por danos morais. Do julgamento antecipado 

Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou de audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente 

a lide, nos termos do art. 355, inc. I do CPC. Da inversão do ônus da prova 

Tendo em vista o fato de o objeto da lide referir-se a relação de consumo, 

inverte-se o ônus da prova, nos termos do que prevê o Código de Defesa 

do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, VIII: a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências. Do prazo prescricional A respeito do prazo prescricional, 

por ser uma relação de consumo, aplica-se o previsto no artigo 27 do 

Código de Defesa do Consumidor, qual seja: cinco anos. Ao verificar a 

data da inscrição no cadastro de maus pagadores (24 de agosto de 2017) 

e a data da distribuição da ação (16 de novembro de 2017), conclui-se 

que o intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual analiso o mérito a 

seguir. Da inépcia da petição inicial A parte reclamada argui em sede de 

preliminar de contestação a inépcia da petição inicial. Ocorre que, na 

petição incial, estão presentes todos os requisitos previstos no artigo 319 

do CPC/2015, quais sejam: Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a 

que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Os 

pedidos estão claros, sendo possível que a reclamada paute sua defesa, 

conforme a inversão do ônus da prova que lhe incumbe. Mérito Sustenta a 

parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela 

reclamada em 24 de agosto de 2017, em razão de suposto débito no valor 

de R$ 136,97 (cento e trinta e seis reais e noventa e sete centavos), 

oriundo do contrato de n. 0301936604. 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 sede de 

contestação (ID n. 123847155), a parte requerida não apresentou 

documento assinado pela parte requerente apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação, mesmo sendo ônus incumbido àquela. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte requerente para a referida contratação. Cumpre à parte requerida 

agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar 

prejuízos aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro 

só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizado a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. A inserção do nome da parte requerente 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Desse modo, 

comporta acolhimento o pedido de declaração de inexistência do débito. A 

empresa requerida agiu com imprudência ao incluir o nome da cliente nos 

bancos de dados das entidades de proteção ao crédito, por um débito 

inexistente. Conquanto a requerida não tenha agido com dolo, este fato 

demonstra sua conduta ofensiva, tal como se verifica “in casu”, a 

configurar o dano moral. A jurisprudência é assente no sentido de que a 

inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor nos bancos de 

dados das entidades restritivas de crédito gera, por si, dano moral, 

independendo, portanto, de produção de prova do prejuízo suportado. 

Sobre o tema, colaciono, a título exemplificativo, o seguinte julgado: CIVIL E 

PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DÍVIDA PAGA. 

INSCRIÇÃO NO SPC. MANUTENÇÃO. PROVA DO PREJUÍZO. 

DESNECESSIDADE. CC, ART. 159. I. A indevida inscrição ou manutenção 

no SPC gera direito à indenização por dano moral, independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se 

permite, na hipótese, presumir, gerando direito a ressarcimento que deve, 

de outro lado, ser fixado sem excessos, evitando-se enriquecimento sem 

causa da parte atingida pelo ato ilícito. II. Recurso especial conhecido em 

parte e parcialmente provido. (Recurso Especial nº 442642/PB 

(2002/0076352-0), 4ª Turma do STJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior. j. 

17.10.2002, DJU 10.03.2003, p. 234). Para a fixação do valor da 

indenização por danos morais, a jurisprudência define alguns critérios a 

serem observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do 

dano; condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso 

dos autos, a falta da requerida não pode ser classificada como grave. A 

requerida é uma empresa de grande porte. Não existe comprovação da 

possibilidade econômica da parte autora. Feitas as ponderações supra, 

entendo adequada, para o caso, a fixação da indenização em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). Pelo exposto, decido pela procedência dos pedidos, 

para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial; 2) 

condenar a requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da citação, e; 3) determinar que a 

requerida promova, no prazo de 48 horas, a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros restritivos de crédito. Caso não seja cumprido o 

disposto no item “3”, expeçam-se os ofícios pertinentes. Projeto de 

sentença sujeito à homologação da Douta Juíza de Direito, a quem o 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. RAYSSA DUARTE 

MARQUES CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos 

do artigo 40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza 

leiga para que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, 

transitada em julgado, arquive-se. Dom Aquino – MT, 27 de julho de 2018. 

VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA Juiz de Direito, em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-14.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERSON WEKERT ARAUJO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000314-14.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 17/10/2018 Hora: 13:30, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 9 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000238-87.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAGANHA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000238-87.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RENATO DIAS COUTINHO NETO - MT0011003S, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 05/09/2018 Hora: 17:00, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais, bem como da Medida Liminar deferida, a seguir parcialmente 

transcrita: "Com essas considerações, preenchidos os requisitos do artigo 

300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para 

DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da requerente MARIA MAGANHA 

FRANCISCO dos cadastros de restrição ao crédito SPC e SERASA, em 

relação à dívida discutida nestes autos, até o deslinde do presente feito. 

EXPEÇA-SE ofício ao SPC e ao SERASA para que no prazo de 05 (cinco) 

dias procedam à baixa da inscrição efetivada no nome da parte autora em 

seus cadastros, em relação à dívida discutida. Ainda, caracterizada a 

relação de hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE 

audiência de conciliação. CITE-SE, com as advertências legais. 

INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, mencionando-se 

inclusive sobre a conveniência de que compareçam acompanhados de 

advogado, bem como acerca da advertência de que a ausência do 

promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do 

promovido revelia, com presunção de veracidade dos fatos inicialmente 

alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências." DOM AQUINO, 9 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000238-87.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAGANHA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000238-87.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT0011065S-A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 05/09/2018 Hora: 17:00, bem como da 

Medida Liminar deferida, a seguir parcialmente transcrita: "Com essas 

considerações, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR a EXCLUSÃO do 

nome da requerente MARIA MAGANHA FRANCISCO dos cadastros de 

restrição ao crédito SPC e SERASA, em relação à dívida discutida nestes 

autos, até o deslinde do presente feito. EXPEÇA-SE ofício ao SPC e ao 

SERASA para que no prazo de 05 (cinco) dias procedam à baixa da 

inscrição efetivada no nome da parte autora em seus cadastros, em 

relação à dívida discutida. Ainda, caracterizada a relação de 

hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Prosseguindo, nos 

moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação. CITE-SE, com as advertências legais. INTIMEM-SE ambas as 

partes para comparecerem ao ato, mencionando-se inclusive sobre a 

conveniência de que compareçam acompanhados de advogado, bem 

como acerca da advertência de que a ausência do promovente ensejará a 

extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido revelia, com 

presunção de veracidade dos fatos inicialmente alegados (art. 20 da 

mesma lei). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências." DOM 

AQUINO, 9 de agosto de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000238-87.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAGANHA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DECISÃO Processo: 

1000238-87.2018.8.11.0034. REQUERENTE: MARIA MAGANHA 

FRANCISCO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTO ETC, CHAMO O 

FEITO À ORDEM. Nota-se do andamento Id 14317761 que foi lançada 

decisão referente a autos diverso, bem como o decisum foi 

proferido/lançado pelo MM. Juiz de Direito competente para jurisdicionar os 

feitos com numeração final ímpar, sendo que o presente processo é final 

par, de minha competência. Assim, sendo revogo a decisão de referência 

ao ID 14317761, porquanto se trata de decisão referente a autos e pessoa 

diversa. Pois bem, passo a decidir. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela 

provisória, ajuizada por MARIA MAGANHA FRANCISCO em face de 

BANCO BRADESCO S/A., todos já devidamente qualificados. Argumenta a 

autora, em síntese, que fora realizar compra a prazo e foi surpreendida 

com a negativação de seu nome junto ao SERASA/SPC, realizada pelo 

Banco Bradesco S/A, motivo 13, da CDL de Jaciara – MT. Aduz que ficou 

impossibilitada de realizar qualquer tipo de compra, bem como é certo que 

não tem nenhum débito e cheque com ao Banco requerido, e nem conta 

bancária aberta em seu nome, nenhum vínculo com o requerido. Afirma 

que possui conta bancária com outro Banco, Banco do Brasil S/A, agência 

2029-X, conta corrente 6.072-0. Relata que, nunca contraiu nenhum 

débito, nunca utilizou qualquer tipo de financiamento, nada devendo ao 

Banco Bradesco, e, ainda, não recebeu nenhuma intimação ou notificação 

de débitos relacionados a seu nome e CPF/MF com o referido Banco. 

Neste sentido, requer a concessão da antecipação da tutela para que a 

requerida proceda à retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes 

junto ao SERASA e SPC e seja aplicado o princípio da inversão do ônus da 

prova, haja vista o requerente ser parte hipossuficiente na relação. 

Postula, ainda, seja declarada inexistente a dívida alegada, condenando a 

empresa requerida em indenização por danos morais. Com a exordial 

acostou cópia de documentos pessoais, bem como extrato de consulta 

junto ao SPC. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De início, cumpre salientar que o instituto da 

tutela antecipada visa adiantar os efeitos da sentença, entregando à parte 
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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”. Da análise 

perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se que deve 

prosperar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, porquanto os 

requisitos para sua concessão encontram-se configurados. Com efeito, o 

periculum in mora, torna-se visível com a inclusão do nome da parte autora 

no rol de maus pagadores, o que lhe acarreta excessivo gravame e 

prejuízo, notadamente quando pretende realizar compras a crédito, 

conforme informado. No mesmo sentido, o fumus boni iuris, é evidente, 

ante a informação de nunca teve nenhum tipo de relacionamento com o 

requerido, seja com abertura de conta ou qualquer tipo de financiamento, 

que ensejou a propositura da presente ação, eis que alega nunca ter 

contratado os serviços da parte requerida, levando a evidenciar, portanto, 

que a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito foi feita de forma irregular, o que autoriza a pretensão de 

antecipação de tutela pretendente na inicial. De inteira pertinência ao tema 

versado, eis a jurisprudência: “CONSUMIDOR. TELEFONIA. REPARAÇÃO 

DE DANOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO 

DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE DEVEDORES POR PRAZO 

SUPERIOR A CINCO DIAS ÚTEIS, MESMO APÓS O PAGAMENTO DO 

DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Considerando que a anotação 

decorreu de dívida existente, a inscrição do nome da autora nos 

cadastros de inadimplentes foi devida. Todavia, indevida a manutenção do 

seu nome nos registros por prazo superior a cinco dias úteis, assim que 

efetuada a quitação da pendência, conforme entendimento das turmas 

recursais, em observância aos precedentes do STJ (...)”. (TJRS, RC nº 

71005755780, 2ª Turma Recursal Cível, Rel. Juíza da Turma Recursal 

Vivian Cristina Angonese Spengler, j. 01.03.2016). Além disso, observa-se 

que não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a 

medida não causará nenhum prejuízo à empresa requerida. Sendo assim, 

cumpre mencionar que resta comprovada a prova inequívoca e o dano 

irreparável ou de difícil reparação, conforme exige o artigo 300 do NCPC. 

Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos 

necessários ao deferimento da antecipação da tutela. Advirto apenas que 

o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição 

sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do 

direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise 

sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais 

detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o 

direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, 

ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam 

em torno da presente demanda. Com essas considerações, preenchidos 

os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela para DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da requerente MARIA 

MAGANHA FRANCISCO dos cadastros de restrição ao crédito SPC e 

SERASA, em relação à dívida discutida nestes autos, até o deslinde do 

presente feito. EXPEÇA-SE ofício ao SPC e ao SERASA para que no prazo 

de 05 (cinco) dias procedam à baixa da inscrição efetivada no nome da 

parte autora em seus cadastros, em relação à dívida discutida. Ainda, 

caracterizada a relação de hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus 

da prova. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação. CITE-SE, com as advertências 

legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, 

mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Dom Aquino – MT, 09 de agosto de 2017. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50133 Nr: 28-17.2011.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P 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 LEAL DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:MT 8.740-A, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Leite Paesano - 

Procurador Federal - OAB:Mat. 1243534

 Vistos em Correição.

Diante da ausência injustificada da parte autora, embora devidamente 

intimada via DJe, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito na 

forma do art. 485, inciso VIII, do NCPC.

 Sem custas e honorários sucumbenciais.

Após o transito em julgado, encaminhem-se os autos à CAA e após, ao 

arquivo.

 Dou a presente por publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77383 Nr: 865-96.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orcenio Fuchs

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENAL DE SOUZA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Cordoba Fruto - 

OAB:21.244 MT, ARY FRUTO - OAB:7229

 Vistos em Correição.

Mantenham-se os autos em gabinete para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84647 Nr: 1564-19.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTÃO COMERCIO DE PNEUS E 

BORRACHARIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABRIEL PERSZEL 

NETO - OAB:15315, THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - OAB:21.462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49862 Nr: 614-88.2010.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR MIGUEL CANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEMIR MIGUEL CANELLO, CNPJ: 
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03730923000197, Inscrição Estadual: 131949012. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ADEMIR MIGUEL CANELLO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Fiscal, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7130/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/09/2010

 - Valor Total: R$ 65.743,22 - Valor Atualizado: R$ 65.743,22 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Analisando detidamente os autos, verifico 

que a parte exequente pugnou às fls. 56 pela citação editalícia da parte 

executada, assim recebo a petição e determino a citação por edital, com 

prazo de 30 dias, que deverá ser publicado uma só vez no órgão oficial, 

OBSERVANDO-SE os termos do artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução 

Fiscal.Transcorrido o prazo in albis, sem qualquer manifestação no feito, 

em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, é de rigor que 

lhe seja nomeado curador especial.Destarte, desde já nomeio Dr. Juliano 

Berticelli, regularmente inscrito no cadastro de advogados dativos desta 

comarca conforme edital n.º 03/1012/DF, o qual deverá ser cientificado 

desta decisão. Intime-se o defensor constituído de seu múnus, 

cientificando-a das obrigações e restrições constantes dos itens da 

CNGCJ/MT.Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em 

momento oportuno.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marta Rodrigues da 

Silva, digitei.

Feliz Natal, 08 de agosto de 2018

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74991 Nr: 948-49.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO CLAUDOMIRO BILLIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11973, Rafael Esteves Stellato - OAB:10825

 Vistos etc.

 Tendo em vista a necessidade de readequar a pauta de audiências, deste 

modo redesigno a audiência para o dia 04 de setembro de 2018, às 

17h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74991 Nr: 948-49.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO CLAUDOMIRO BILLIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11973, Rafael Esteves Stellato - OAB:10825

 Certifico que nesta data foram cadastrado os advogados da parte do 

denunciado. Motivo porque impulsiono os autos para intimar a parte acerca 

da decisão de fls. 49."Vistos etc.

 Tendo em vista a necessidade de readequar a pauta de audiências, deste 

modo redesigno a audiência para o dia 04 de setembro de 2018, às 

17h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87411 Nr: 731-58.2014.811.0087

 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: Deilce de Souza Dias da Silva, Edmilson Barbosa de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350, Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 731-58.2014.811.0087

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Deilce de Souza Dias da Silva

 PARTE RÉQUERIDA: Edmilson Barbosa de Souza

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juízo foi declarada a INTERDIÇÃO de 

EDMILSON BARBOSA DE SOUZA, Cpf: 90318528134, Rg: 1215178-5 SSP 

MT Filiação: , data de nascimento: 09/05/1974, brasileiro(a), natural de 

Vaviraí-PR, solteiro(a), Endereço: Sitio Estrela do Norte Lote 84, Bairro: 

Gleba Braço Sul, Cidade: Guarantã do Norte-MT, declarando-o incapaz de 

exercer pessoalmente os atos de sua vida civil, sendo-lhe nomeado 

CURADORA a Sra. DEILCE DE SOUZA DIAS DA SILVA, Cpf: 90248414100, 

Rg: 32715466-4 SSP/SP, brasileiro(a), casado(a), do lar, Endereço: Rua 

Rio Claro, Casa 06, Bairro: 7 de Setembro, Cidade: Guarantã do Norte-MT, 

nos autos supra. A Curatela é por tempo indeterminado e tem a finalidade 

de reger o interditando em todos os atos de sua vida civil. O presente 

Edital será publicado por 03 (três) vezes na imprensa local e no Diário da 

Justiça do Estado, com intervalo de 10 (dez) dias.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA promovida por DEILCE DE 

SOUZA DIAS DA SILVA, qualificada nos autos, requerendo a este Juízo a 

CURATELA de seu irmão EDMILSON BARBOSA DE SOUZA, alegando que 

o interditando sofre de doença mental crônica e irreversível, sendo 

totalmente incapaz de gerir sua vida civil.

O interditando foi devidamente interrogado às fls. 35/37.

Perícia médica às fl.56.

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido, às fls. 67/68.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. DECIDO.

Após análise minuciosa do presente feito, entendo que a interdição deva 

ser julgada procedente, nos termos do que dispõem os artigos 1767, 

inciso I, 1768, inciso II, c/c os art. 1742, 1745, 1750, 1755, 1756, 1757, 

1772, 1774 e 1782 todos do Código Civil, e ainda os art. 553 e 759 do 
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Código de Processo Civil.

Conforme conclui a perícia médica à fl. 56, bem como pode ser constatado 

na audiência realizada em 04.12.2014, em especial pelo interrogatório do 

interditando (fls. 35/37), que ele possui incapacidade total, de forma que 

possui dificuldades em se comunicar, necessitando dos cuidados de 

terceiros para realizar toda e qualquer atividade básica diária.

Vale ressaltar que após a realização da audiência de interrogatório, pode 

ser constatado que a requerente desempenha todos os cuidados 

necessários ao interditando, sempre com zelo, carinho, atendendo as 

necessárias condições de higiene, alimentação, tratamentos médicos, 

posto que ficou claro que é a irmã mais próxima e com mais contato com a 

interditando, zelando pelo seu bem estar.

Destarte, não vejo melhor solução a fim de assegurar os objetivos acima 

destacados, do que coloca-la sob a curatela da requerente, Sra. Deilce de 

Souza Dias da Silva.

Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de EDMILSON BARBOSA DE 

SOUZA, em virtude de seu irreversível estado de saúde, tudo conforme 

laudo médico e parecer ministerial. Nomeio DEFINITIVAMENTE curadora do 

interditando a requerente, Sra. DEILCE DE SOUZA DIAS DA SILVA, 

qualificada nos autos, que não poderá por qualquer modo alienar ou 

onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza pertencentes ao 

interdito, sem autorização judicial.

 Os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na saúde, alimentação e bem estar do interdito.

 Lavre-se o termo de curatela, constando às restrições acima.

 Cumpra-se o disposto nos arts. 755 § 3º e 759 §§ 1º e 2º do CPC, 

publique-se os editais.

 Inscreva-se a sentença no Registro Civil e publique-se na imprensa local 

e no Órgão Oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias.

 Intime-se a curadora para compromisso, em cujo termo deverá constar as 

restrições supra, todas referentes à proibição de alienações ou 

onerações de quaisquer bens da interdita, sem autorização judicial.

Sem custas. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Conceição 

Caldas Abreu, Analista Judiciário, digitei.

Guarantã do Norte - MT, 8 de agosto de 2018.

Loir Fabio da Silva

Escrivã(o) Judicial

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83705 Nr: 3041-08.2012.811.0087

 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: RENATO ARAUJO RIBEIRO

 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 do (a) advogado (a) Dr. (a) Elio Alceno Schowantz, Advogado: 

Maycon A. Chagas de Lima, para que no prazo de 3 (três) dias, proceda 

com a devolução dos autos supra mencionado, sob pena de busca e 

apreensão e sanções previstas no artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em 

vista que encontra-se com carga desde a data de 30/05/2018 e o mesmo 

foi retirado em carga rápida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110462 Nr: 3169-52.2017.811.0087

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Caiuri Ltda, CM Administração Judicial e Perícias 

LTDA, Clayton da Costa Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurelio Mestre 

Medeiros - OAB:MT/15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a recuperanda para 

comparecer na secretaria da vara única para retirar o edital de intimação 

para públicação e após comprovar a sua publicação, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108385 Nr: 2041-94.2017.811.0087

 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: Andrea Alves da Conceição Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S A

 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:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Processo n. 2041-94.2017.811.0087 – Código: 108385

Requerente: ANDREA ALVES DA CONCEIÇÃO PEREIRA

Requerido(a): BANCO BRADESCO S.A.

Ao oitavo dia do mês de agosot do ano de dois mil e dezoito, às 15h16min, 

nesta cidade e Comarca de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, na 

sala de audiências, no edifício do Fórum, foi declarada aberta a presente 

audiência, onde se encontravam presentes o advogado da requerente 

Maycon A. Chagas de Lima, inscrito na OAB/MT nº 21831/O, o requerido 

representado pela preposta Patricia Helena Dembogursk, acompanhada de 

sua advogada Jessica Pereira Passos, inscrita na OAB/MT, nº 18833/O e 

comigo Conciliadora desta Comarca que o digitei.

Aberta a audiência, foi esclarecido às partes as vantagens da conciliação, 

que, tentada, resultou inexitosa.

Dada a palavra a parte promovida esta requereu juntada de 

substabelecimento e carta de preposição, bem como, prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação da contestação, sob pena de revelia, momento em 

que se manifestarão sobre as provas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33432 Nr: 2352-03.2008.811.0087

 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: Roselene Antonio da Silva

 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: Procuradoria Federal 

Especializada (INSS) - Cuiabá - OAB:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:a) reconhecer como 

exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao 

requerimento administrativo.b) determinar ao INSS que CONCEDA 

aposentadoria rural por idade (NB 170.684.588-7) à ROSELENE ANTONIO 

DA SILVA (CPF 456.527.321-72), nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 

2º, c/c art. 143, todos da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – 

DIB - em 20/10/2015 com RMI e RMA a serem calculados pela Autarquia 

Previdenciária, deduzidos os valores efetivamente percebidos pela Parte 

Autora a título de aposentadoria rural por idade, concedidos em virtude da 

antecipação da tutela judicial.c) condenar o INSS a pagar à parte autora as 

parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as parcelas 

prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à propositura da 

presente ação). Declarada pelo Supremo Tribunal Federal a 

inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/2009, os juros moratórios devem ser equivalentes aos 

índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança (STJ, REsp 

1.270.439/PR, 1ª Seção, Relator Ministro Castro Meira, 26/06/2013). No 

que tange à correção monetária, permanece a aplicação da TR, como 

estabelecido naquela lei, e demais índices oficiais consagrados pela 

jurisprudência.Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do Código 

de Processo Civil vigente.Apresentado recurso, intime-se a parte contrária 

para apresentar resposta no prazo legal.Requisite a SECRETARIA o 

cumprimento da presente decisão ao Gerente Executivo do INSS da 

Comarca.Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39459 Nr: 1660-33.2010.811.0087

 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: Nair de Almeida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:a) reconhecer como 

exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao 

requerimento administrativo.b) determinar ao INSS que CONCEDA 

aposentadoria rural por idade (NB 1649042644) à NAIR DE ALMEIDA 

FERREIRA (CPF 627.016.811-20), nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 

2º, c/c art. 143, todos da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – 

DIB - em 20/01/2016 com RMI e RMA a serem calculados pela Autarquia 

Previdenciária, deduzidos os valores efetivamente percebidos pela Parte 

Autora a título de aposentadoria rural por idade, concedidos em virtude da 

antecipação da tutela judicial.c) condenar o INSS a pagar à parte autora as 

parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as parcelas 

prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à propositura da 

presente ação). Declarada pelo Supremo Tribunal Federal a 

inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/2009, os juros moratórios devem ser equivalentes aos 

índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança (STJ, REsp 

1.270.439/PR, 1ª Seção, Relator Ministro Castro Meira, 26/06/2013). No 

que tange à correção monetária, permanece a aplicação da TR, como 

estabelecido naquela lei, e demais índices oficiais consagrados pela 

jurisprudência.Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do Código 

de Processo Civil vigente.Apresentado recurso, intime-se a parte contrária 

para apresentar resposta no prazo legal.Requisite a SECRETARIA o 

cumprimento da presente decisão ao Gerente Executivo do INSS da 

Comarca.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41578 Nr: 958-53.2011.811.0087

 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: NAIR ROCHA DAMASIO

 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:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:a) reconhecer como 

exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao 

requerimento administrativo.b) determinar ao INSS que CONCEDA 

aposentadoria rural por idade (NB 1649043292) à NAIR ROCHA DAMASIO 

(CPF 030.191.811-27), nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 

143, todos da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB - em 

18/02/2016 com RMI e RMA a serem calculados pela Autarquia 

Previdenciária, deduzidos os valores efetivamente percebidos pela Parte 

Autora a título de aposentadoria rural por idade, concedidos em virtude da 

antecipação da tutela judicial.c) condenar o INSS a pagar à parte autora as 

parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as parcelas 

prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à propositura da 

presente ação). Declarada pelo Supremo Tribunal Federal a 

inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/2009, os juros moratórios devem ser equivalentes aos 

índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança (STJ, REsp 

1.270.439/PR, 1ª Seção, Relator Ministro Castro Meira, 26/06/2013). No 

que tange à correção monetária, permanece a aplicação da TR, como 

estabelecido naquela lei, e demais índices oficiais consagrados pela 

jurisprudência.Autarquia isenta de custas, na forma da Lei Estadual 

7.603/2001.Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do Código 

de Processo Civil vigente.Apresentado recurso, intime-se a parte contrária 

para apresentar resposta no prazo legal.Requisite a SECRETARIA o 

cumprimento da presente decisão ao Gerente Executivo do INSS da 

Comarca.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42373 Nr: 1753-59.2011.811.0087

 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: PETROLINA DUARTE NUNES

 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:

 Posto isso, e por tudo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.Custas e 

honorários sucumbenciais arbitrados sobre o percentual de 10% do valor 

da causa, suspensa a cobrança, ante o deferimento dos benefícios da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/90.P.R.I.C.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se com as anotações e 

baixas de estilo e arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101756 Nr: 2433-68.2016.811.0087

 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: Marinete Dambros

 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:

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para:a) reconhecer como 

exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao 

requerimento administrativo.b) determinar ao INSS que CONCEDA 

aposentadoria rural por idade (NB 169.121.533-0) à MARINETE DAMBROS 

(CPF 007.388.781-11), nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 

143, todos da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB - em 

20.06.2016 com RMI e RMA a serem calculados pela Autarquia 

Previdenciária.c) condenar o INSS a pagar à parte autora as parcelas 

vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas 

(aquelas que precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente 

ação). Declarada pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do 

art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, 

os juros moratórios devem ser equivalentes aos índices de juros 

aplicáveis à caderneta de poupança (STJ, REsp 1.270.439/PR, 1ª Seção, 

Relator Ministro Castro Meira, 26/06/2013). No que tange à correção 

monetária, permanece a aplicação da TR, como estabelecido naquela lei, e 

demais índices oficiais consagrados pela jurisprudência.Autarquia isenta 

de custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.Fixo os honorários 

sucumbenciais em 10% sobre o valor das prestações vencidas, na forma 

do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo Civil 

vigente.Apresentado recurso, intime-se a parte contrária para apresentar 

resposta no prazo legal.Requisite a SECRETARIA o cumprimento da 

presente decisão ao Gerente Executivo do INSS da Comarca.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117058 Nr: 3543-34.2018.811.0087

 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: Angelina Penloski Chopempa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Dias da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gefferson Cavalcanti Paixão - 

OAB:OAB/MT 23125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de PROIBIR que o 

requerido, AIRTON DIAS DA COSTA, por si ou por interposta pessoa, 

pratique qualquer ato de turbação ou esbulho em face da posse mantida 
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pela requerente ANGELINA PENLOSKI CHOZEMPA sobre a área 

denominada de Chácara Ouro Verde, situada na Linha 27, Comunidade 

Sagrado Coração de Jesus, no município de Guarantã do Norte-MT, sob 

pena de, transgredida a proibição, incidir em pena pecuniária, que desde já 

fixo em R$ 10.000,00 (dez mil Reais).Intimem-se as partes.Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após contestada, dê-se vista à requerente, pelo prazo de 5 (cinco) 

dias para manifestação quanto à contestação e voltem-me conclusos para 

saneamento ou sentença.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39115 Nr: 1315-67.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdori Garcia da Rocha, Osvaldo Garcia 

Rocha, Clelia Eni da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helio Pereira de Souza - 

OAB:13.911-OAB/MT

 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 dos executados.

 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, intimem-se os executados 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.: 85473 Nr: 1434-23.2013.811.0087

 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): Fabio Rogerio de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:OAB 3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 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.: 103221 Nr: 3400-16.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSI MARIA PAETZOLD ME, NELSI MARIA 

PAETZOLD SCHEURMANN, VALTER SCHEUERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 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.: 95743 Nr: 2736-19.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO COSMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 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.: 91140 Nr: 89-51.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa De Credito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Francisco da Penha Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

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.

 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.

Comarca de Guiratinga
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40258 Nr: 237-84.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Rodrigues de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do réu para o cômputo de detração 

requerida pelo réu até que o mesmo inicie o cumprimento da pena 

imposta.Verifico que o mandando de prisão expedido em razão da 

condenação definitiva foi expedido erroneamente como mandando de 

prisão preventiva, devendo a secretaria EXPEDIR NOVO MANDANDO DE 

PRISÃO DEFINITIVA e recolher o anteriormente expedido erroneamente. 

Após, ENCAMINHEM-SE os referidos mandados à Delegacia de Capturas e 

a outros órgãos de praxe, registrando-o no banco de dados do CNJ, 

Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).CIÊNCIA ao Ministério 

Público e a Defesa Técnica.Intima-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 18 de Julho de 2018.Aroldo Jose Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45904 Nr: 2618-65.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kasilla Jussania Alves Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 Em face do exposto, com base no art. 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o INSS a implantar 

definitivamente o “benefício assistencial” em favor da parte requerente, 

retroativos ao requerimento administrativo.A título de tutela preventiva (art. 

5°, inc. XXXV, CF/88, c/c art. 297, parágrafo único, art. 497 e art. 500, 

todos do NCPC, e art. 3°, art. 4°, § 1°, e art. 71, Lei 10.741/03), fixo multa 

cominatória no importe de R$ 200,00 por dia de atraso, pelo que concedo o 

prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação, para o cumprimento do 

preceito mandamental.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 53852 Nr: 3582-24.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Anunciação do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 11.

Guiratinga - MT, 8 de agosto de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 57795 Nr: 1477-40.2018.811.0036

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Henrique Ferreira Cabral, Arcelei 

Matos de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos 1477-40.2018.811.0036

Código: 57795

Auto de Prisão em Flagrante

Decisão.

Vistos, etc.

Examinando as razões contidas no recurso apresentado às fls. 65/73, e, 

reapreciando a questão decidida, concluo que deve ser mantida a decisão 

recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Apresentadas as contrarrazões do réu recorrido RICARDO HENRRIQUE 

FERREIRA CABRAL (fls. 97/108).

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens, para que o referido recurso possa ser 

apreciado.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 08 de agosto de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 58261 Nr: 1646-27.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Edifício Galeria Golden Center

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odoni Grohs, ANA LUIZA MOREIRA GROHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELOISA DORLI LEUCK BULLA - 

OAB:56845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento adicional aduzido pela Oficiala de 

Justiça na certidão de Ref. 18.

Guiratinga - MT, 8 de agosto de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 55484 Nr: 492-71.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Lucas Pavaneli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA

VARA ÚNICA

Processo nº 492-71.2018.811.0036

Código: 55484

Criminal

Decisão.

Vistos, etc.

 Trata-se de denúncia oferecida em face do acusado MATEUS LUCAS 

PAVANELI, imputando-lhe a pratica do crime tipificado nos art. 33, caput, 

da Lei n° 11.343/06.

O acusado foi devidamente notificado, conforme certidão de fl. 86 e 

apresentou defesa prévia às fls. 91/92, conforme disposto no art. 55 e 

seguintes da Lei 11.343/06.

Diante disso, ante a existência dos requisitos formais e materiais da 

denúncia, art. 41 do CPP, ou seja, há prova da materialidade e indícios 

suficientes de autoria, bem como, verifica-se que não estão presentes 

causas que possibilitam a absolvição sumária do acusado art. 397 do CPP, 

RECEBO a denúncia nos seus termos.

 Por fim, tendo em vista que não foram arguidas questões preliminares ou 

acostados documentos dou continuidade ao presente feito.
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DESIGNO audiência de instrução para o dia 18/10/2018, às 14h30min (MT), 

para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, e após, o 

interrogatório do réu.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de comparecer 

sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, com auxilio de 

força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de multa prevista 

no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo penal por crime de 

desobediência e ao pagamento de custas das diligências (art. 218 e 219, 

do Código de Processo Penal).

CITE-SE o acusado, MATEUS LUCAS PAVANELI, para que compareça à 

audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Guiratinga/MT, 08 de agosto de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 39936 Nr: 135-62.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleisson Rogers Araújo da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Bruno Vieira de 

Figueiredo - OAB:8617/MT

 Autos 135-62.2016.811.0036

Código: 39936

Ação Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Compulsando os autos, observa-se que o réu GLEISSON ROGERS 

ARAUJO DA SILVEIRA as fls. 566 interpôs recurso em sentido estrito e 

inclusive já apresentou as suas razões (fls. 567/576).

1) Assim, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, 

RECEBO o recurso em sentido estrito interposto por GLEISSON ROGERS 

ARAUJO DA SILVEIRA, com fundamento no art. 581, inciso IV, do Código 

de Processo Penal.

2) INTIME-SE o Ministério Público para que, no prazo de 02 (dois) dias, 

ofereça contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto (art. 588, 

segunda parte, do CPP).

3) Por fim, conclusos para fins do art. 589, do CPP.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 08 de agosto de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 45470 Nr: 2421-13.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayk Felipe Rosa da Silveira, Jaimisson Vitor 

da Costa Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075

 Diante do exposto:1) MANTENHO a nomeação Defensoria Pública para 

patrocinar a defesa dos réus. Assim, ABRA-SE vista dos autos à 

Defensoria Pública, para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o rol 

de testemunhas que irão depor em plenário (até o máximo de cinco) e, em 

querendo, juntar documentos e requerer diligências (artigo 422 CPP). 

Após, voltem os autos conclusos para designação de júri.2) CIÊNCIA o 

Ministério Público. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Guiratinga/MT, 24/08/2018. Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 58156 Nr: 1594-31.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Henrique Ferreira Cabral, Arcelei 

Matos de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Sival Pohl Moreira de Castilho - OAB:3.981/MT, 

Sival Pohl Moreira de Castilho Filho - OAB:

 Assim, DEIXO DE CONHECER as preliminares arguidas pelo acusado 

RICARDO HENRIQUE FERREIRA CABRAL.Diante disso, ante a existência 

dos requisitos formais e materiais da denúncia, art. 41 do CPP, ou seja, há 

prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, 

verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a absolvição 

sumária dos acusados art. 397 do CPP, RECEBO a denúncia nos seus 

termos. Em continuidade DESIGNO audiência de instrução para o dia 

26/09/2018, às 15h30min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas 

arroladas pelas partes, e após, os interrogatórios dos réus.INTIMEM-SE as 

testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITEM-SE os Policias Militares 

e Civis arrolados como testemunhas;As testemunhas deverão ser 

advertidas de que, deixando de comparecer sem motivo justificado, 

sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, com auxilio de força policial, se 

necessário, sem prejuízo da aplicação de multa prevista no art.458 do 

CPP, bem como estará sujeito a processo penal por crime de 

desobediência e ao pagamento de custas das diligências (art. 218 e 219, 

do Código de Processo Penal).CITE-SE os acusados, ARCELEI MATOS DE 

MENDOÇA e RICARDO HENRIQUE FERREIRA CABRAL, para que 

compareçam à audiência ora designada; Ciência ao Ministério Público e às 

Defesas dos acusados. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Guiratinga/MT, 08 de agosto de 2018.Maria Mazarelo 

Farias Pinto Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 40258 Nr: 237-84.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Rodrigues de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135

 Processo nº 237-84.2016.811.0036 (40258)

Execução Penal

Decisão.

Vistos.

Trata-se de executivo de pena de JORGE RODRIGUES DE CARVALHO, 

condenado definitivamente à pena de oito anos e dois meses de reclusão 

em regime inicialmente fechado, por incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e 

IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

 Veio aos autos as fls. 130/131, informação sobre o cumprimento do 

mandando de prisão definitiva do apenado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

DA IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

No que concerne ao ato de audiência de custódia no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, o qual é regulamentado pelo 

provimento 12/2017-CM, ante ao fato desta Magistrada responder de 

forma vinculada à jurisdição em substituição legal ao juiz titular da 

comarca, corroborado a informação prestada pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso acerca da não disponibilização de meios 

estruturais seguros para realização de audiência de custódia por 

videoconferência, DEIXO de realizar por ora a audiência de custódia do 

apenado, nos termos do art. 2º, § 3º do provimento 12/2017-CM.

Em razão do cumprimento do mandando de prisão definitiva ora noticiada, 

e por consequência do inicio do cumprimento da pena, DETERMINO 

ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público para que requeira o que 

entender de direito.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa Técnica.

Intima-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 06 de agosto de 2018.
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Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 31237 Nr: 1079-06.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Fernando Baldan Neto - OAB:13088-A/MT, Luiz 

Antônio Vilela - OAB:4195/MT, Paulo Rubens Baldan - 

OAB:13.478/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, os autos se encontram em cartório para vista. 

Intimo o advogado da parte autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se, sobe pena dos autos retornarem ao arquivo definitivo.

Guiratinga - MT, 9 de agosto de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 2115 Nr: 277-62.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. B. FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCEIRO e 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cândido Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 CERTIDÃO

INTIMAÇÃO das partes, através de seus Advogados, acerca da data da 

realização do Leilão Judicial Eletrônico, que terá inicio o primeiro pregão no 

dia 13/09/2018 e o segundo no dia 20/09/2018 a partir das 13:00 horas 

(horário de Brasília/DF) a ser realizado nas dependências do Fórum desta 

Comarca, sito à Avenida Rotary Internacional, n° 1525, bairro Santa Maria 

Bertila, cidade: Guiratinga-MT.

Guiratinga - MT, 9 de agosto de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 16727 Nr: 153-59.2011.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Joaquim Soares de Novaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B, Vinícius Vargas Leite - OAB:11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:5.681-MT, Juliano Luiz Alves de Matos - OAB:19730/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, os autos se encontram em cartório a disposição. 

Intimo advogado subscritor da parte autora, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se, sobe pena dos autos retornarem ao arquivo definitivo.

Guiratinga - MT, 9 de agosto de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 31201 Nr: 1045-31.2012.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adicionora Ramos de Moraes, Carlito Ramos de 

Rezende, Alice Ramos de Moraes, Juracy Ramos de Moraes, Laurenice 

Ramos Sergi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arlindo Ramos do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilon Pinto da Silva - 

OAB:6258-B/MT, Pablo Cortez Loi - OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B/MT, Kassyo Rezende Barcelos - OAB:15260, Nelson 

Pereira Lopes - OAB:3951, Vanderlei Chilante - OAB:3533

 Intimar as partes herdeiros através de seus advogados/procuradore, 

acerca do laudo pericial juntado as fls, 735/753, para que no prazo de 

cinco (05) dias, manifestem em relação as conclusões periciais, sob pena 

de preclusão de direitos.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47762 Nr: 734-88.2011.811.0096

 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: Espólio de Dirceu Pereira de Andrade, IVONE 

GAMBARY DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Campana, Marisa Xavier Campana, 

ALTINO DE OLIVEIRA DICKEL, MIRNA MAFFI DICKEL, BENTO GONÇALVES 

GIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:5425-B/MT, VALÉRIA DE CÁSSIA ANDRADE - OAB:OAB/SP 

269.275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525, ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - OAB:OAB/MT 

7525, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:5425-B/MT, Fabio Ricardo Cavina 

- OAB:9576-A/MT, JOÃO FRANSCISCO GONÇALVES GIL - OAB:SP 

86.514, JULIA CAROLINA CESAR GIL - OAB:245148, RAFAEL CESAR 

GONÇALVES GIL - OAB:SP 387.675

 Compulsando os presentes autos, constatei que o advogado do 

Requerido BENTO GONÇALVES GIL, bem como do transator EDSON 

MARCÇOS MELOZZI, Dr. Fabiano Gavioli Fachini - OAB/MT5.425 não foram 

intimados do inteiro teor da sentença proferida às fls. 446/446-v, bem 

como da decisão de fls. 461/463, com intuito de evitar qualquer nulidade, 

nos termos da Legislação Vigente e do art. 482, VI e Art. 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimá-los, via DJE, nos termos 

dos dispositivos, adiante transcritos:

 Sentença de fls.446/446-vº:(...)Diante do exposto, HOMOLOGO A 

RENÚNCIA À PRETENSÃO FORMULADA NA AÇÃO e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, III, “c”, do Código de Processo Civil. Uma vez que 

restou demonstrado nos autos que não mais subsiste a alegada 

insuficiência de recursos financeiros (fl. 426/431) REVOGO o benefício da 

gratuidade da justiça anteriormente deferido e, condeno o autor, nos 

termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% do 

valor atribuído à causa. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se.Às 

providências.

Decisão de fls.461/463:(...) a) Dos Embargos de Declaração opostos pelos 

requerentes (fls. 447/455)(..Ante o exposto, RECEBO os presentes 

embargos declaratórios, porém, no mérito, DESACOLHO a pretensão nele 

deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, por não 

haver, nenhuma omissão ou contradição na sentença às fls. 446, nos 

termos do art. 1.022, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos 

moldes em que prolatada. b) Do pedido de desistência (f. 460): 

HOMOLOGO a desistência dos embargos de declaração, bem como do 

prazo recursal requerida por José Carlos Campana e Maria Xavier 

Campana. Intime-se. CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86399 Nr: 2565-64.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender Patrick Sampaio do Nascimento, Julio 

Cesar Gomes Amado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/O

 Processo nº 2565-64.2017.811.0096 (86399)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Julio Cesar Gomes Amado e Wender Patrick Sampaio do Nascimento

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que às ref. 128 constou que a patrona 

dos réus fora devidamente intimada para apresentar as razões recursais, 

ocasião em que deixou transcorrer o prazo “in albis”, sem a devida 

manifestação.

Posto isso, expeça-se Carta Precatória para intimar pessoalmente os réus 

para que, no prazo 05 (cinco) dias, constituam novo patrono nos autos, ou 

informem a impossibilidade de constituir, ocasião em que será nomeado um 

advogado dativo, com a finalidade de apresentar as razões recursais, nos 

moldes delineados no art. 600, §4º, do CPP, e contrarrazões ao recurso 

interposto pelo Parquet.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Itaúba, 07 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70475 Nr: 738-91.2012.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULHO CESAR SOUZA RODRIGUES, ALISSON 

RAFAEL RAMOS DA SILVA, RENATO RAIMUNDO, JULIO CESAR SANTA 

RITA RIBEIRO, FABIO GOMES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Ribeiro Fava - OAB:, 

FREDERICO STECCA CIONI - OAB:15.848-A/MT, João Guedes Carrara 

- OAB:OAB/MT 14.865, Lucas Fratari da Silveira Tavares - 

OAB:11445, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:MT 13.025, 

Waldir Siqueira de Farias - OAB:OAB/MT 10201

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULHO CESAR SOUZA RODRIGUES, Cpf: 

71364927187, Rg: 14679060, Filiação: Benedita Souza Lima e Edson Silva 

Rodrigues, data de nascimento: 20/01/1983, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), corretor e mecanico de equipamentos agr. 

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$ 497,92 (Quatrocentos e noventa e sete reais e 

noventa e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o valor de 

R$ 121,07 referentes a taxa judiciária e o valor de R$ 376,85 

correspondentes as custas judiciais, totalizando o valor acima 

mencionado, contados da expiração do prazo do deste edital, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

execução fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mateus Caureo, digitei.

Itaúba, 09 de agosto de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43427 Nr: 620-89.2016.811.0027

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISB, LVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Impulsiono os autos a fim de intimar a defesa para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça (ref. 135), no que se refere à não 

lozalização da testemunha Erico Matos Colombo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43655 Nr: 720-44.2016.811.0027

 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: IZAIAS FERREIRA NEVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 28 de agosto de 2018, às 

16h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 24 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57507 Nr: 1335-63.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Céu Azul S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANY REIA DE SOUZA - 

OAB:7312/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da decisão liminar concedida em sede de Agravo de 

Instrumento, intime-se a autora para que preste caução real no prazo de 

10 (dez) dias.

Com a caução, expeça-se o necessário para averbar a indisponibilidade 

do bem e, cumpram-se as demais determinações de decisão retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 09 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 36297 Nr: 2070-38.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uilian Campos Mota, Walisson Aparecido de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc. Homologo o pedido de desistência da testemunha Rodrigo 

Coiado Raysaro. Dou por encerrada a instrução processual. Aguarde-se a 

devolução das cartas precatórias expedidas para a oitiva das 

testemunhas Emerson dos Santos Moraes e Wesley Moreira dos Santos e 

para o interrogatório do réu Wallison Aparecido de Oliveira. Abre-se vista 
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dos autos às partes, sucessivamente, para a apresentação das 

alegações finais no prazo legal. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47446 Nr: 2863-06.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jess Lean Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Vistos etc. Tendo em vista a ausência das testemunhas e da vítima, 

redesigno a audiência para o dia 18 de dezembro de 2018, às 13h30min.

 Considerando que em consulta ao Sistema Infojud logrou êxito em 

encontrar novo endereço da vítima, determino a expedição da carta 

precatória para a oitiva da vítima, devendo esta ser intimada no endereço: 

Rua Francisco da Silva, n. 308, Município de Rondonópolis, cep: 

78730-790.

 Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47888 Nr: 377-14.2017.811.0027

 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: VBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 SENTENÇA

Na presente audiência as partes entabularam acordo acerca da guarda, 

direito de visitas e os alimentos dos menores.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Ante o exposto, Julgo procedente o pedido, com fundamento no art. 487, 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, homologando o presente 

acordo, entabulado pelas partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos.

Ante os serviços prestados pela advogada nomeada Dra. Lucimar Dias da 

Silva no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 02 (duas) 

URH, conforme a Tabela da OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Dou a presente por publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados. Com o trânsito em julgado, atendidas as formalidades legais, 

arquive-se o presente feito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Saem os 

presentes intimados.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40003 Nr: 500-83.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Visto. HOMOLOGO a desistência da inquirição da testemunha acima 

referida para que produzam seus jurídicos efeitos. Não havendo pedido de 

diligência cuja necessidade tenha origem em circunstâncias ou fatos 

apurados na instrução, dou por encerrada a instrução processual. Nos 

termos do artigo 403, § 3º, do CPP, concedo às partes o prazo sucessivo 

de cinco dias para apresentação de memoriais, a iniciar-se pelo Ministério 

Público. Não havendo alegações de nulidades. Saem os presentes 

intimados. Publicada em audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 9279 Nr: 281-85.2007.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Moreira Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante os ofícios da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF 

da 1ª Região, acostados às fls. 179, noticiando o efetivo pagamento da 

requisição de pequeno valor (RPV), DEFIRO o requerimento para 

levantamento dos valores vinculados aos presentes autos.

 Antes, porém, INTIME-SE o executado para tomar ciência do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, caso queira, apresentar impugnação ou 

recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do provimento nº. 68/2018 do CNJ.

Não havendo impugnação ou recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta 

decisão e, depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento.

 Caso a procuração constante dos autos possua cláusula específica de 

outorga de poderes para receber valores e dar quitação, o que deverá 

será averiguado e certificado pelo Sr. Gestor, AUTORIZO, desde já, a 

retirada dos alvarás e/ou transferência dos valores para a conta bancária 

indicada pelo procurador da parte autora (art. 450, caput, CNCG).

A teor do art. 450, §3º, da CNGC, determino que a parte autora ou seu 

sucessor, seja devidamente CIENTIFICADA, por qualquer meio idôneo de 

comunicação, sobre a presente decisão. Ressalto, todavia, que o alvará 

deverá ser expedido imediatamente, independentemente da efetivação da 

comunicação à parte (§4º, do art. 450, CNGC).

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 07 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32022 Nr: 845-54.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jozias de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante os ofícios da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF 

da 1ª Região, acostados às fls. 130/131, noticiando o efetivo pagamento 

da requisição de pequeno valor (RPV), DEFIRO o requerimento para 

levantamento dos valores vinculados aos presentes autos.

 Antes, porém, INTIME-SE o executado para tomar ciência do inteiro teor 

desta decisão, bem como para, caso queira, apresentar impugnação ou 

recurso que entender pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do provimento nº. 68/2018 do CNJ.

Não havendo impugnação ou recurso, CERTIFIQUE a preclusão desta 

decisão e, depois de escoado o prazo de 02 (dois) dias, EXPEÇA-SE 

alvará de levantamento.

 Deixo de atender o requerimento de expedição de alvará em separado, 

tendo em vista que não foi juntado contrato de honorários contratuais.

 Ademais, por força do art. 19, da resolução nº 405/2016-CJF, caso o 

advogado pretenda destacar do montante da condenação o que lhe 

couber por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo art. 

22, §4º, da Lei nº 8.906/94, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

ANTES da elaboração do requisitório, não sendo admitido o requerimento 

de destaque no âmbito do tribunal.
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 Lado outro, caso a procuração constante dos autos possua cláusula 

específica de outorga de poderes para receber valores e dar quitação, o 

que deverá será averiguado e certificado pelo Sr. Gestor, AUTORIZO, 

desde já, a retirada dos alvarás e/ou transferência dos valores para a 

conta bancária indicada pelo procurador da parte autora.

A teor do art. 448, §3º, da CNGC, determino que a parte autora ou seu 

sucessor, seja devidamente CIENTIFICADA, por qualquer meio idôneo de 

comunicação, sobre a presente decisão.

 Cumpridas as providências retro, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 07 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38480 Nr: 8-91.2016.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLdCdSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:17496/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte requerente intimada, a fim de fique ciente da decisão 

proferida (Ref. 61), bem como para que se manifeste no prazo legal.

Jauru, 9 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42602 Nr: 82-14.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. D. ALMEIDA & CIA LTDA ME, RODRIGO 

DELBEM ALMEIDA, Durval Alves de Almeida, MARIA DE LOURDES DELBEM 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à COMPLEMENTAÇÃO da diligência 

do Oficial de Justiça, a ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão 

de Guias Online” e, em seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo 

de 15 (quinze) dias, identificando o local da intimação de cada 

intimando(a), devendo ser acostado aos autos o respectivo comprovante, 

possibilitando, assim, o cumprimento do mandado a ser expedido nos 

autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 9 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14307 Nr: 119-51.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Voney Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de VONEY PEREIRA DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 08 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14176 Nr: 1188-55.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fatima Aparecida Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de FATIMA APARECIDA SILVA 

BARBOSA, ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.
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 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 08 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 7301 Nr: 2252-76.2005.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 08 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14275 Nr: 87-46.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Pereira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de REGINA PEREIRA RODRIGUES, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 05/2012-CGJ.

Com vista dos autos, a exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai da certidão negativa de débito acostada aos autos, 

outra medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 

924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 08 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12380 Nr: 677-91.2009.811.0047

 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: Francisco de Assis, Maria Vitoriana de Souza, Maria 

Lucirene de Souza, Altamiro Alves de Souza, Eltamiro Alves de Souza, 

Luzia Solange de Souza Silva, José Wilson de Souza, Silvana Pereira de 

Araújo, Ilson Antônio de Souza, Maria Lucima Souza de Deus, Rozimira 

Pilares Souza Moreira, MPAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Ribas Terra - OAB:, 

James Rogério Baptista - OAB:OAB/MT 9.992/B, Ramão Wilson 

Junior - OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo de fls. 333/334 para 

que surtam os efeitos legais, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, o que faço com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.Por consectário, INTIME-SE 

o inventariante, por seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, providencie o cumprimento do acordo, acostando aos autos o 

respectivo comprovante de pagamento, devendo, ainda, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de remoção, carrear aos autos: a) GIA-ITCD 

Eletrônica; b) avaliação realizada pela autoridade fazendária dos bens que 

compõe o monte-mor; c) demonstrativo de cálculo do ITCMD e; d) 

comprovante do recolhimento do imposto devido, bem como cumprir a 

determinação inserida no item ‘a’ da decisão de fls. 246 dos 

autos.INTIMEM-SE as partes.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 08 de agosto 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13379 Nr: 384-87.2010.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildete Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a pagar o benefício 

de aposentadoria rural por idade à parte autora GILDETE PEREIRA DA 

SILVA, na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o 

pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data do 

ajuizamento da ação (05/05/2010), o que faço com fulcro no art. 201, §§ 

12 e 13 CRFB/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por 

conseguinte, DECLARO extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.II. Diante da probabilidade do direito e 

do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), 

bem como do caráter essencialmente alimentar do benefício, concedo a 

antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a Autarquia 

requerida, caso ainda não tenha feito, implante o benefício previdenciário 

no prazo de 30 dias, contados a partir da ciência dessa decisão, sob pena 

de incidência de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), até o 

importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).III. As parcelas atrasadas 

deverão ser CORRIGIDAS pelo INPC, observando-se os seguintes 

critérios: a) Antes da Lei nº 11.430/2006: devem ser aplicados os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal b) Depois da Lei nº 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91, deve incidir o 

INPC.IV. Quanto aos JUROS DE MORA, no período POSTERIOR à vigência 

da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/2009). ANTES da Lei nº 11.960/2009: 1% ao mês, 

sujeitos à capitalização simples (art. 3º do DL 2.322/87), nos termos do 
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REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 

22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).V. Nos termos do art. 85, § 3º, I 

e II c/c o § 5º, do CPC e, em consonância com a Súmula 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor das parcelas devidas até esta data. (...)

Comarca de Juscimeira

Diretoria do Fórum

Portaria

 

 PORTARIA 28/2018/DF

  

O doutor ALCINDO PERES DA ROSA – MMº Juiz de Direito diretor do Foro

desta Comarca de Juscimeira, no uso de suas atribuições legais,

 

Considerando manutenção em nossos servidores de rede;

 

RESOLVE:

 

Art. 1º

Suspender o expediente do Foro Judicial e Extra Judicial desta Comarca, 

nesta

data.

 

Art. 2º

Prorrogar os prazos processuais que se iniciariam ou se encerrariam 

nesse dia,

para o próximo dia útil subsequente.

 

Art. 3º

Encaminhe-se cópia à Corregedoria Geral de Justiça, Tribunal de Justiça 

do

Estado de Mato Grosso, Ministério Publico, Defensoria Pública, OAB e aos

Cartórios Extrajudiciais desta Comarca.

 

Publique-se e

registre-se.

 

Juscimeira, 9

de agosto de 2018

 

Alcindo Peres

da Rosa

Juiz de

Direito-Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 44078 Nr: 1342-89.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/ MT13431A

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, concedo a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos 

de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

4. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 14/08/2018, às 13h (horário 

oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição nesta 

Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) com o necessário.

5. Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora pessoalmente 

a fim de comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) 

Advogados(as). Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 

15 (quinze) dias, contados a partir da data de audiência de conciliação, 

nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil.

6. Intime-se a parte autora pessoalmente, bem como dê-se vistas à 

Defensora Pública com atribuição nesta Comarca para ciência.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta Precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias.

8. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de maio de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32875 Nr: 1593-78.2016.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HUMBERTO DAMASCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071

 Vistos.

1. Diante da informação contida em Ref: 118 e 120, intime-se o advogado 

de defesa para requer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 08 de agosto de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43288 Nr: 935-83.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GRIOSSO - OAB:

 Vistos.

1. Considerando que este Magistrado foi designado para jurisdicionar na 

Vara Única da Comarca de Dom Aquino, conforme Expediente nº. 

0020995-27.2018.811.0000, datado de 15/05/2018, vejo por bem 

redesignar a audiência de instrução para o dia 03/10/2018, às 13h (horário 

oficial de Cuiabá – MT).

2. Intime-se a parte autora através de sua advogada.

3. Ademais as testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na 

petição inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA 

DEVERÁ TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS 

INDEPENDETEMENTE DE INTIMAÇÃO.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 08 de agosto 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25785 Nr: 86-19.2015.811.0048

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JÚNIOR CAETANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Vistos.

1. Trata-se de Executivo de Pena promovido pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em desfavor do reeducando FABIO JÚNIOR 

CAETANO DOS SANTOS.

Instado(a) a se manifestar o(a) membro do Mistério Público pugnou pela 

remessa do feito para a Comarca de Rondonópolis/MT, haja vista que o 

reeducando está preso e cumprindo pena na referida Comarca.

Vieram os autos conclusos. DECIDO.

2. Compulsando os autos com a devida diligência, observo que foi 

informado nos autos que o reeducando está segregado na Comarca de 

Rondonópolis-MT, razão pela qual se impõe a remessa dos autos à Vara 

de Execuções Penais daquela Comarca para fiscalização do cumprimento 

da pena imposta.

2.1. Com efeito, em cumprimento ao disposto no art. 1.439 da CNGC, 

remetam-se os autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de 

Rondonópolis-MT.

2.2. Ciência ao Ministério Público.

2.3. Certifique-se o(a) Sr.(a) Gestor(a) quanto a existência de outro 

executivo.

2.4. Proceda-se às baixas e anotações de estilo.

2.5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 08 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 3350 Nr: 440-30.2004.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:OABMT3719, LEONARDO DORNELLES SALES - OAB:17945-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO PORTUGUÊS - 

OAB:6365

 Vistos, etc.

1. Indefiro o pedido retro, por entender que a localização do executado, 

bem como a designação de bens a serem penhorados como garantia, em 

sede de execução ou cumprimento de sentença, é um ônus que pende 

sobre a parte exequente.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44078 Nr: 1342-89.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/ MT13431A

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, IMPULSIONO os autos a fim de INTIMAR as partes 

do despacho e da data de audiência designada a seguir transcrito:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, concedo a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos 

de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

4. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 14/08/2018, às 13h (horário 

oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição nesta 

Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) com o necessário.

5. Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora pessoalmente 

a fim de comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) 

Advogados(as). Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 

15 (quinze) dias, contados a partir da data de audiência de conciliação, 

nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil.

6. Intime-se a parte autora pessoalmente, bem como dê-se vistas à 

Defensora Pública com atribuição nesta Comarca para ciência.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta Precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias.

8. Cumpra-se. Juscimeira-MT, 23 de maio de 2018. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30911 Nr: 661-90.2016.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 3. 1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido contido na 

inicial, para o fim de, nos termos do artigo art. 226, § 6º da Constituição 

Federal e artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, decretar o 

divórcio de FRANCICO OLIVEIRA MATOS NETO e VALDOLINA 

RODRIGUES MATOS. 3.2. A autora voltará a utilizar o nome de solteira 

VALDOLINA RODRIGUES DE SOUZA.3.3. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se o necessário para o cumprimento desta, inclusive mandado de 

averbação ao registro civil competente, encaminhando-se para o 

cumprimento sob os auspícios da Justiça Gratuita, devendo ser expedidas 

duas vias da Certidão de Casamento já constando a averbação, para 

entrega aos requerentes, mantendo-se cópia nos autos.3.4. Isento de 

custas, eis que as partes são beneficiárias da assistência judiciária 

gratuita, na esteira do disposto no artigo 4º, da Lei nº. 1.060/50. 3.5. Após 

o trânsito em julgado e cumpridas todas as deliberações, ao arquivo.3.6. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 08 de 

agosto de 2018.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1693 Nr: 28-70.2002.811.0048

 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: JUNKO SANO IKEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA B. DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ESTEVES DE LACERDA 

FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417

 3.1. Ante o exposto, com base nos artigos 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados 

na presente AÇÃO REIVINDICATÓRIA ajuizada por MIZUKO IKEDA e 

JUNKO SANO IKEDA em face de VALTER CARMO DE OLIVEIRA e 

APARECIDA BALBINA DE OLIVEIRA, conforme fundamentação supra.3.2. 

Pela sucumbência, já que devida, fica a parte autora condenada ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além da verba 

advocatícia, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2.º, do Novo Código de Processo Civil. 3.3. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se, ficando autorizado 

o desentranhamento de documentos, mantendo-se cópia.3.4. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 1564 Nr: 355-49.2001.811.0048

 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: JUNKO SANO IKEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMUALDO LOPES, ADIRCEU CARLOS 

JERÔNIMO, MARA LÍDIA SEIXAS RODRIGUES JERÔNIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ESTEVES DE LACERDA 

FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B, GIULIANO ARAKEN SILVA - OAB:5216/MT, ILDO 

ROQUE GUARESCHI - OAB:5417, NAIAMY ZWICK - OAB:22478/0

 3.1. Ante o exposto, com base nos artigos 485, inciso I, 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais 

formulados na AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO 

CUMULADA COM DESFAZIMENTO DE BENFEITORIAS, INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS E REITEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por MIZUKO 

IKEDA e JUNKO SANO IKEDA em face de ROMUALDO LOPES, ADIRCEU 

CARLOS JERÔNIMO e MARA LÍDIA SEIXAS RODRIGUES JERÔNIMO, 

conforme fundamentação supra.3.2. Pela sucumbência, já que devida, fica 

a parte autora condenada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além da verba advocatícia, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Novo Código 

de Processo Civil. 3.3. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se, ficando autorizado o desentranhamento de documentos, 

mantendo-se cópia.3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76316 Nr: 1172-31.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU CONSIGNADO S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 

OAB:23858/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que foi designada a Audiência de Conciliação para às 13:00 hs 

do dia 10/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62583 Nr: 1270-89.2013.811.0109

 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: FSN, FSN, SIMONE PATRÍCIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO BARBOSA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9.576-A, Reginaldo Monteiro de Oliveira - OAB:9945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (07) Intime-se a parte(x) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)

-se sobre fls. 43_;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76132 Nr: 1078-83.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYRTON SENNA BEZERRA INÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 383 e seguintes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73684 Nr: 1590-03.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR GOMES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563

 Diante do exposto, verifica-se por este juízo, que ainda se encontram 

presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção do decreto 

preventivo de César Gomes Maia, uma vez que, a custódia cautelar do 

acusado, se encontra fundamentada nos pressupostos legais, delineados 

em decisão pretérita e mantidos até a presente data.Neste viés, 

MANTENHO a prisão preventiva de César Gomes Maia, pelos fatos e 

fundamentos expostos. Em tempo, em razão da concessão de licença a 

este Magistrado pelo Tribunal de Justiça, nos termos do art. 252, b, COJE, 

REDESIGNO a audiência de instrução para 31 de agosto de 2018, às 13:30 

horas. À secretaria para que proceda à intimação da testemunha indicada 

à fl. 123 e do Réu. Solicite-se a escolta. Atente-se para a urgência das 

expedições. Marcelândia/MT, 08 de agosto de 2018.Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75284 Nr: 548-79.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEAN NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:

 Diante do exposto, verifica-se por este juízo, que ainda se encontram 

presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção do decreto 

preventivo de Gedean Nogueira da Silva, uma vez que, a custódia cautelar 

do acusado, se encontra fundamentada nos pressupostos legais, 

delineados em decisão pretérita e mantidos até a presente data.Neste 

viés, MANTENHO a prisão preventiva de Gedean Nogueira da Silva, pelos 

fatos e fundamentos expostos. Em tempo, em razão da concessão de 

licença a este Magistrado pelo Tribunal de Justiça, nos termos do art. 252, 

b, COJE, REDESIGNO a audiência de instrução para 31 de agosto de 2018, 

às 15:10 horas. proceda à intimação das testemunhas indicadas, bem 

como do réu e para que oficie ao estabelecimento prisional solicitando a 

escolta do réu. Atente-se à urgência das expedições. Marcelândia/MT, 08 

de agosto de 2018.Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60903 Nr: 880-56.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Vistos, etc.

Em razão do deferimento do pedido de afastamento do Magistrado, 

conforme previsto nos termos do artigo 252, linha “b” do COGI/MT, 

REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 30 de 

outubro de 2018, às 14h40min.

Cumpra-se.

 Intimem-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 07 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64072 Nr: 1035-88.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORINO GOTTSELIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

Em razão do deferimento do pedido de afastamento do Magistrado, 

conforme previsto nos termos do artigo 252, linha “b” do COGI/MT, 

REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 30 de 

outubro de 2018, às 15h20min.

Cumpra-se.

 Intimem-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 07 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47690 Nr: 1474-75.2009.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON VIEIRA DOS SANTOS, PERINOTTO & 

PERINOTTO LTDA, Denilson Perinotto, MARLUCIA DA SILVA PERINOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeth Pereira de Paula - 

OAB:3229/MT, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 Vistos, etc.

Em razão do deferimento do pedido de afastamento do Magistrado, 

conforme previsto nos termos do artigo 252, linha “b” do COGI/MT, 

REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 30 de 

outubro de 2018, às 15h20min.

Cumpra-se.

 Intimem-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 07 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49429 Nr: 1254-43.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO MIRANDA DO AMARAL, ADRIANO 

MACHADO, MARCIO PRIGOL, JOSÉ CALAÇA DE MATOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT, Jadeir 

Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT, Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.

Em razão do deferimento do pedido de afastamento do Magistrado, 

conforme previsto nos termos do artigo 252, linha “b” do COGI/MT, 

REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 30 de 

outubro de 2018, às 14h00min.

Cumpra-se.

 Intimem-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 07 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72505 Nr: 973-43.2017.811.0109

 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): FORTUNATO BORIN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Vistos etc.

RECEBO a denúncia, em seus termos, vez que presentes os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal, bem com indícios de autoria e 

prova da materialidade, consubstanciados nos documentos juntados aos 

autos.

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.

DETERMINO o cancelamento da audiência designada para o dia 08/08/2018 

à fl. 65, bem como, DETERMINO que as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, devam ser ouvidas por carta precatória, nos 

endereços devidamente informados nos autos.

 Após o retorno das cartas precatórias, voltem os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 08 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53571 Nr: 1668-30.2013.811.0111

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MOBT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBT, JO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011/MT

 Processo nº 1668-30.2013.811.0111 (Código 53571)

Classe – Assunto: Destituição do Poder Familiar

Requerente: Ministério Público Estadual

Requeridos: Jefferson Batista Toledo e Jaqueline Oliveira

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial (f.88).

Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 5 de setembro 

de 2018, às 16h, por ausência de vaga anterior na pauta.

Intimem-se os requeridos e a guardiã do menor Mateus, consignando que 

esta deverá trazer todos os documentos pertencentes ao infante 

(documentos pessoais, carteira de vacinação, comprovante de frequência 

e rendimento escolar entre outros que reputar relevante).

Sem prejuízo, oficiem-se às Secretarias Municipal de Saúde e Educação, 

solicitando informações acerca do atendimento médico, com remessa de 

laudo atualizado, bem como para que informe se o menor está 

frequentando a unidade de ensino, mediante relatório circunstanciado do 

seu desempenho escolar.

Além disso, determino que a equipe multidisciplinar do Juízo realize estudo 

psicossocial na residência do menor com agendamento da visita próximo à 

data da oralidade, com remessa de relatório circunstanciado até cinco dias 

antes da audiência.

Cientifique-se o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 de agosto de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69776 Nr: 2620-67.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FIDÉLIS, JOÃO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - 

OAB:13.563

 Autos nº 2620-67.2017.811.0111.

Código nº 69776.

Vistos.

Considerando a URGÊNCIA no cumprimento da ordem emanada do 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Alberto Ferreira de Souza, 

concedida no Habeas Corpus 1007048-83.2018 – Classe CNJ 307 da 

Segunda Câmara Criminal, CUMPRA-SE o ALVARÁ DE SOLTURA 

1007048-83.2018.8.11.0000.05.0001-01-2ª Sec. Crim., servindo este como 

mandado, colocando o acusado em liberdade, salvo se por outro motivo 

não estiver preso.

Às providências.

Matupá/MT, 08 de agosto de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72448 Nr: 205-77.2018.811.0111

 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: Ana Paula de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o presente feito abrindo vista ao autor para réplica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72571 Nr: 257-73.2018.811.0111

 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: Gislaine Rafalski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o presente feito abrindo vista ao autor para réplica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72040 Nr: 3701-51.2017.811.0111

 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: ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Certifico que a contestação foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o presente feito abrindo vista ao autor para réplica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71628 Nr: 3462-47.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sangaletti Sangaletti & Cia Ltda, EDELCIR 

ANTONIO SALVADOR, PEDRO JOSÉ SANGALETTI, LEONOR EISELE 

SANGALETTI, LEONIR EISELE SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72039 Nr: 3700-66.2017.811.0111

 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: Nelci de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71055 Nr: 3179-24.2017.811.0111

 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: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARAFON ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71628 Nr: 3462-47.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sangaletti Sangaletti & Cia Ltda, EDELCIR 

ANTONIO SALVADOR, PEDRO JOSÉ SANGALETTI, LEONOR EISELE 

SANGALETTI, LEONIR EISELE SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 71628

Processo nº 3462-47.2017.811.0111

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpra-se a determinação de ref. 04, COM URGÊNCIA.

Expeça-se o necessário.

Matupá/MT, 05 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 56231 Nr: 303-67.2015.811.0111

 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): CINTIA CRISTINA BARBOSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71060 Nr: 3181-91.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Remi Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-78.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINO MORAIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Designo audiência de conciliação para a data de 05 de setembro de 2018, 

às 13h15min.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59956 Nr: 3765-47.2016.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais de Oliveira - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte exequente intimada para, no prazo de 5 

(cinco) dias, se manifestar da diligência infrutífera para intimação do 

executado (Ref. 75).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45634 Nr: 1410-35.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 

Brasil- PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Prestes Ribeiro, Mara Rúbia da Silva 

Prestes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Lôbo Guimarães - 

OAB:14517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ 

- OAB:15914

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que os executados se manifestem em relação ao auto de 

avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinado na Ref.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63753 Nr: 1326-29.2017.811.0030

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VSL, MRdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lidiane Forcelini - OAB:10.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Perla Cristina Luz de 

Oliveira Hirae - OAB:12468

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que as partes se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias quanto ao 

pedido do Ministério Público para designação de audiência de conciliação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43894 Nr: 36-81.2014.811.0030

 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: MPE, LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FLAVIANA FERREIRA DE ARRUDA, Cpf: 

04372793162, Rg: 2125172-0, Filiação: Narcizo Ferreira de Arruda e 

Aristilda Rosalia Oliveira Arruda, data de nascimento: 05/08/1981, 

brasileiro(a), natural de Nobres-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 

9663-2717. 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$ 520,11 (Quinhentos e vinte reais e onze 

centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA FINS DE 

PROTESTO.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 09 de agosto de 2018

Carmelindo Rei da Silva

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40038 Nr: 1932-04.2010.811.0030

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Regina Vieira Miranda Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madson Allen Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria de Primavera do 

Leste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OLGA REGINA VIEIRA MIRANDA 

RODRIGUES, Cpf: 81643055100, Rg: 307.365, Filiação: Cosme Martins 

Miranda e Jovelina Vieira Miranda, data de nascimento: 03/07/1974, 

brasileiro(a), natural de Guaraí-TO, separado(a) judicialmente, do lar. 

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$ 477,75 (Quatrocentos e setenta e sete reais e 

setenta e cinco centavos), no prazo de 05 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, 
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digitei.

Nobres, 09 de agosto de 2018

Carmelindo Rei da Silva

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46217 Nr: 1705-72.2014.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Alves Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:, Dejair Roberto Liu Junior - OAB:10.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO ALVES CORDEIRO, Cpf: 

32592329153, 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$ 512,78 (Quinhentos e doze reais e setenta e 

oito 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, 09 de agosto de 2018

Carmelindo Rei da Silva

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 47183 Nr: 2073-81.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José dos Santos., Ana Paula da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Pedro de Almeida Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tathiana Mayra Torchia Franco 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DECISÃO

Vistos etc.

Intime-se a equipe multidisciplinar do juízo para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, realize estudo psicossocial com a criança, sua genitora e o 

requerente.

 Intime-se o requerido, através de sua advogada nomeada, para que 

apresente contestação, no prazo legal.

 Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-40.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO LOPES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON VICENTE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BETANIA PATRICIA DE SALLES OAB - MT0010265A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DESPACHO Vistos, etc. Considerando que este magistrado é titular da 

comarca de Rosário Oeste/MT e responde em substituição por esta 

comarca de Nobres/MT; Considerando que além da cumulação, este 

magistrado foi designado como Juiz eleitoral na Comarca de Rosário 

Oeste/MT; Considerando que, possivelmente, a Magistrada titular desta 

comarca retornará no mês de outubro deste ano; Considerando que em 

razão da necessidade de se priorizar os processo de réus presos e 

urgências legais, cancelo a audiência designada e determino que o 

processo permaneça na secretaria do juízo aguardando disponibilidade de 

pauta ou o retorno da magistrada titular. Destaco que não é possível 

designar nova data, haja vista a impossibilidade de agendamento de 

audiência, no Sistema Apolo, nos termos do art. 1.198 da CNGC/MT, para 

período posterior a 180 (cento e oitenta) dias. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-13.2014.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR SEBASTIÃO DA ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT0012006A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DESPACHO Vistos, etc. Considerando que este magistrado é titular da 

comarca de Rosário Oeste/MT e responde em substituição por esta 

comarca de Nobres/MT; Considerando que além da cumulação, este 

magistrado foi designado como Juiz eleitoral na Comarca de Rosário 

Oeste/MT; Considerando que, possivelmente, a Magistrada titular desta 

comarca retornará no mês de outubro deste ano; Considerando que em 

razão da necessidade de se priorizar os processo de réus presos e 

urgências legais, cancelo a audiência designada e determino que o 

processo permaneça na secretaria do juízo aguardando disponibilidade de 

pauta ou o retorno da magistrada titular. Destaco que não é possível 

designar nova data, haja vista a impossibilidade de agendamento de 

audiência, no Sistema Apolo, nos termos do art. 1.198 da CNGC/MT, para 

período posterior a 180 (cento e oitenta) dias. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-96.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE ALMEIDA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERCOOP - INTEGRACAO DOS SUINOCULTORES DO MEDIO NORTE 

MATOGROSSENSE LTDA - SOCIEDADE COOPERATIVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN OAB - MT0011955A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DESPACHO Vistos, etc. Considerando que este magistrado é titular da 

comarca de Rosário Oeste/MT e responde em substituição por esta 

comarca de Nobres/MT; Considerando que além da cumulação, este 

magistrado foi designado como Juiz eleitoral na Comarca de Rosário 

Oeste/MT; Considerando que, possivelmente, a Magistrada titular desta 

comarca retornará no mês de outubro deste ano; Considerando que em 

razão da necessidade de se priorizar os processo de réus presos e 

urgências legais, cancelo a audiência designada e determino que o 

processo permaneça na secretaria do juízo aguardando disponibilidade de 

pauta ou o retorno da magistrada titular. Destaco que não é possível 

designar nova data, haja vista a impossibilidade de agendamento de 

audiência, no Sistema Apolo, nos termos do art. 1.198 da CNGC/MT, para 

período posterior a 180 (cento e oitenta) dias. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000021-56.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO CESAR LENHANI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO INACIO NEUNDORF OAB - SC22480 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

União Federal (REQUERIDO)

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Carlos Alberto Carneiro Santiago Filho (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DESPACHO Vistos, etc. Considerando que este magistrado é titular da 

comarca de Rosário Oeste/MT e responde em substituição por esta 

comarca de Nobres/MT; Considerando que além da cumulação, este 

magistrado foi designado como Juiz eleitoral na Comarca de Rosário 

Oeste/MT; Considerando que, possivelmente, a Magistrada titular desta 

comarca retornará no mês de outubro deste ano; Considerando que em 

razão da necessidade de se priorizar os processo de réus presos e 

urgências legais, cancelo a audiência designada e determino que o 

processo permaneça na secretaria do juízo aguardando disponibilidade de 

pauta ou o retorno da magistrada titular. Destaco que não é possível 

designar nova data, haja vista a impossibilidade de agendamento de 

audiência, no Sistema Apolo, nos termos do art. 1.198 da CNGC/MT, para 

período posterior a 180 (cento e oitenta) dias. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-62.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERENCIO ARGEMIRO DE FRANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DESPACHO Vistos, etc. Considerando que este magistrado é titular da 

comarca de Rosário Oeste/MT e responde em substituição por esta 

comarca de Nobres/MT; Considerando que além da cumulação, este 

magistrado foi designado como Juiz eleitoral na Comarca de Rosário 

Oeste/MT; Considerando que, possivelmente, a Magistrada titular desta 

comarca retornará no mês de outubro deste ano; Considerando que em 

razão da necessidade de se priorizar os processo de réus presos e 

urgências legais, cancelo a audiência designada e determino que o 

processo permaneça na secretaria do juízo aguardando disponibilidade de 

pauta ou o retorno da magistrada titular. Destaco que não é possível 

designar nova data, haja vista a impossibilidade de agendamento de 

audiência, no Sistema Apolo, nos termos do art. 1.198 da CNGC/MT, para 

período posterior a 180 (cento e oitenta) dias. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-62.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EREMILSO DE MORAES ROMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DECISÃO Tendo em vista que a parte autora foi intimada para manifestar 

sobre o petitório de Id. 12125595 e manteve-se inerte, seu silêncio será 

interpretado como concordância ante ao pedido, em conformidade com o 

despacho de Id. 12613416. Dessa forma, determino a devolução dos 

prazos processuais que estejam em curso, em razão da mudança de 

patronos da requerida. Quanto ao pedido de suspensão de prazo para 

pagamento, formulado posteriormente pela parte requerida, indefiro o pleito 

e determino a intimação da parte requerida para que efetue o pagamento 

conforme estabelecido em sentença. Cumpra-se conforme as 

determinações estabelecidas na sentença de Id. 10289890. Determino 

ainda que todas as publicações e intimações sejam expedidas em nome do 

DR. Carlos Fernando Siqueira Castro, inscrito na OAB/MT sob nº 

15.104-A, com Escritório na Rua Tabapuã, 81, 4º andar, Itaim Bibi, São 

Paulo, CEP 04533-010.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000378-70.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHER CANDIDA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DESPACHO Intime-se a parte exequente para que apresente planilha 

atualizada de débito, no prazo de 15 (quinze) dias, já acrescida a multa de 

10%, conforme art. 523 do CPC.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010063-16.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PEIXOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DESPACHO Vistos etc. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar sobre petitório retro, sob pena de seu silêncio ser 

interpretado como concordância ante ao valor depositado.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-41.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA INFANTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010291-25.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LANCHONETE E CHURRASCARIA XAXIM LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DORA REIS OAB - MT18883-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):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-38.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE BORGES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

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.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010007-17.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINA ANELA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-65.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

RAISER FERNANDO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-51.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON CANDIDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-17.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDES NUNES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-28.2013.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DIAS ARAUJO CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERENTE)

PAULO SERGIO FERNANDES NOIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR OAB - MT13294/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACIL MOBILE (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR OAB - MT0006366A 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-94.2013.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

L A P DA ROCHA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR RIBEIRO OAB - MT0003562A (ADVOGADO)

JONAS MENDES BARRAVIEIRA OAB - MT0013116A (ADVOGADO)

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R A FURUKUWA ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KADD HAEG MACIEL OAB - MT0009766A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DESPACHO Vistos etc. Primeiramente, altere-se a classe processual para 

cumprimento de sentença. Tendo em vista o teor da certidão de Id. 

14524528, no sentido de que a parte executada não foi devidamente 

intimada da decisão de Id. 1345997, determino que 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010317-23.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

HERALDO ORTEGA PINTO (REQUERENTE)

AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET TECNOLOGIA EM CAPTURA E PROCESSAMENTO DE 

TRANSACOES H.U.A.H. S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DESPACHO Vistos etc. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar sobre petitório retro, sob pena de seu silêncio ser 

interpretado como concordância ante ao valor depositado.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-66.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE PINHO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DECISÃO Vistos etc. Compulsando os autos, denota-se que o recurso 

inominado interposto pela parte autora não fora comprovado pagamento 

de custas de preparo, conforme Id. 12198821, deixando de cumprir as 

determinações do artigo 42, §1º, da Lei 9.099/1995. Desta forma, deixo de 

receber o recurso de inominado Id. 11136426. Certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, cumprindo-se suas determinações. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar nos autos acerca do 

teor da petição Id. 128936941, sob pena do silêncio ser interpretado como 

concordância do valor depositado. Intimem-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010048-47.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON BRITO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

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, após, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-09.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA CELESTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBA PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

DURVAL ANTONIO SGARIONI JUNIOR OAB - PR0014954A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

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, após, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-95.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMO ELTON DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO
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DESPACHO Vistos etc. Tendo em vista o retorno dos autos da segunda 

instância, determino a intimação das partes, para requererem o que 

entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-87.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DA SILVA (REQUERENTE)

EDER MAXIMIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (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):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DESPACHO Vistos etc. Tendo em vista o retorno dos autos da segunda 

instância, determino a intimação das partes, para requererem o que 

entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010254-95.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA CONCEICAO DA FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572/O (ADVOGADO)

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DESPACHO Intime-se a parte exequente para que apresente planilha 

atualizada de débito, no prazo de 15 (quinze) dias, já acrescida a multa de 

10%, conforme art. 523 do CPC.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-40.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE LOPES VELASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DESPACHO Vistos etc. Tendo em vista o retorno dos autos da segunda 

instância, determino a intimação das partes, para requererem o que 

entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-50.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILA FERREIRA LEMES (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)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DESPACHO Vistos etc. Tendo em vista o retorno dos autos da segunda 

instância, determino a intimação das partes, para requererem o que 

entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-20.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RODRIGUES DE JESUS (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)

 

SENTENÇA Vistos etc. Proceda com a alteração da classe processual 

para cumprimento de sentença. 1. Tendo em vista o pagamento do débito, 

bem como a concordância da parte autora com o valor depositado em 

juízo, devidamente representado (a) através de advogado que detém 

procuração com poderes específicos para levantar/sacar valores 

depositados judicialmente, extingo o processo, com base no art. 924, II, do 

CPC. 2. Sem custas e taxa judiciária, a teor do que dispõe o art. 55, 

paragrafo único da lei 9.099/95. 3. Expeça-se alvará de levantamento, 

após o cumprimento do item 5, conforme requerido pela parte autora, 

devendo o valor depositado em juízo, ser transferido para na conta 

bancária indicada. 4. Intime-se o executado para que, querendo, 

apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. (Provimento 68 do 

CNJ). 5. Após, em nada sendo requerido, proceda com o levantamento de 

valores, conforme determinado no item 3. 6. Intimem-se as partes acerca 

do teor da presente deliberação, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-28.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZENE SILVIA DA COSTA PEREIRA (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)

 

SENTENÇA Vistos etc. Proceda com a alteração da classe processual 

para cumprimento de sentença. 1. Tendo em vista o pagamento do débito, 

bem como a concordância da parte autora com o valor depositado em 

juízo, devidamente representado (a) através de advogado que detém 

procuração com poderes específicos para levantar/sacar valores 

depositados judicialmente, extingo o processo, com base no art. 924, II, do 

CPC. 2. Sem custas e taxa judiciária, a teor do que dispõe o art. 55, 

paragrafo único da lei 9.099/95. 3. Expeça-se alvará de levantamento, 

após o cumprimento do item 5, conforme requerido pela parte autora, 

devendo o valor depositado em juízo, ser transferido para na conta 

bancária indicada. 4. Intime-se o executado para que, querendo, 

apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. (Provimento 68 do 

CNJ). 5. Após, em nada sendo requerido, proceda com o levantamento de 

valores, conforme determinado no item 3. 6. Intimem-se as partes acerca 

do teor da presente deliberação, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-62.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EREMILSO DE MORAES ROMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

 

DECISÃO Tendo em vista que a parte autora foi intimada para manifestar 

sobre o petitório de Id. 12125595 e manteve-se inerte, seu silêncio será 

interpretado como concordância ante ao pedido, em conformidade com o 

despacho de Id. 12613416. Dessa forma, determino a devolução dos 

prazos processuais que estejam em curso, em razão da mudança de 

patronos da requerida. Quanto ao pedido de suspensão de prazo para 

pagamento, formulado posteriormente pela parte requerida, indefiro o pleito 

e determino a intimação da parte requerida para que efetue o pagamento 

conforme estabelecido em sentença. Cumpra-se conforme as 

determinações estabelecidas na sentença de Id. 10289890. Determino 

ainda que todas as publicações e intimações sejam expedidas em nome do 

DR. Carlos Fernando Siqueira Castro, inscrito na OAB/MT sob nº 

15.104-A, com Escritório na Rua Tabapuã, 81, 4º andar, Itaim Bibi, São 

Paulo, CEP 04533-010.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-16.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI DE ROMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DECISÃO Vistos etc. 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 cingiu-se em pleitear a 

gratuidade da justiça sem trazer aos autos documentos que comprovem a 

sua hipossuficiência. Desta forma, INDEFIRO a gratuidade da justiça, 

intime-se parte autora para, no prazo em 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de deserção

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-57.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

GERCI SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DECISÃO Vistos etc. Compulsando os autos, denota-se que o recurso 

inominado interposto pela parte autora não fora comprovado pagamento 

de custas de preparo, conforme Id. 12198724, deixando de cumprir as 

determinações do artigo 42, §1º, da Lei 9.099/1995. Desta forma, deixo de 

receber o recurso de inominado Id. 11086820. Certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, cumprindo-se suas determinações. Intimem-se. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-54.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DECISÃO Vistos etc. Compulsando os autos, denota-se que o recurso 

inominado interposto pela parte autora não fora comprovado a 

hipossufiencia, conforme deferido na Id. 11357740, bem como não fora 

comprovado pagamento de custas de preparo, deixando de cumprir as 

determinações do artigo 42, §1º, da Lei 9.099/1995. Desta forma, deixo de 

receber o recurso de inominado Id. 8159020. Certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, cumprindo-se suas determinações. Intimem-se. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010212-17.2013.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLOVIS ANTONIACOMI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BETANIA PATRICIA DE SALLES OAB - MT0010265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIEDERSON MARQUES TORO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

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.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010240-19.2012.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RIBEIRO CAJU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE DE OLIVEIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DESPACHO Visto etc. Acolho pedido retro. Cumpra-se conforme 

requerido.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-77.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MOACIR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais com pedido liminar proposta por 

Manoel Moacir de Almeida em face de Telefonica Brasil S/A, ambos 

qualificados nos autos. Narra a inicial que o(a) reclamante ao tentar 

realizar uma compra, foi surpreendido(a) com a informação de que seu 

nome estava 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 teve qualquer relação contratual com a parte 

requerida. Pugna pela concessão de medida liminar para que seus dados 
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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 pleiteou a gratuidade da justiça, entretanto, não 

trouxe aos autos 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 

LIMINAR No caso em apreço, o autor alega que a origem da inscrição de 

seu nome no cadastro de inadimplentes é ilícita, haja vista que não possui 

debito com a requerida. Comprovada nos autos a verossimilhança do 

direito alegado com os documentos emitidos pelos cadastros de proteção 

ao crédito, que confirmam a negativação do nome do autor promovida pela 

requerida, o que corrobora com as alegações da(o) requerente, 

reafirmando o fumus boni iuris. Outrossim, no caso em tela, o requerente 

pleiteia antecipadamente apenas que seja determinada a exclusão do seu 

nome do cadastro de inadimplentes, o que, a princípio, não prejudicaria o 

direito da requerida, ainda que comprovada a legalidade do débito ao final 

do processo, já que, em sendo o caso, fica garantida a reversibilidade da 

medida. O perigo de dano reside na própria natureza do direito vindicado, 

pois a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes dos 

órgãos de proteção ao crédito gera indiscutível abalo de crédito, 

comprometendo a capacidade de compra da grande maioria dos 

brasileiros. Nesse contexto, é adequado, enquanto se discute 

judicialmente a existência ou não da responsabilidade pelo débito, que a 

parte autora não permaneça com o seu nome inscrito nos cadastros de 

inadimplentes, tendo em vista os prejuízos que a medida pode ensejar, 

privando-a do acesso ao crédito em geral. Com essas considerações e 

fundamentos, CONCEDO a MEDIDA LIMINAR pleiteada, determinando a 

imediata exclusão do nome da parte autora, Manoel Moacir de Almeida, 

inscrito no CPF nº. 621.370.501-53, do SPC e SERASA, referente ao 

contrato de número 2113154343, no valor de R$ 65,23 (sessenta e cinco 

reais e vinte e três centavos), sob pena de multa fixada no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a partir do descumprimento da mesma, sendo 

esta revertida em favor da parte autora, consoante artigo 497 e seguintes 

do CPC. IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Determino à parte requerente que 

traga aos autos no prazo de 10 (dez) dias, extrato de negativação recente 

(prazo máximo de 30 dias), tendo em vista que o juntado aos autos data 

de setembro de 2017. Cite-se a parte requerida, nos termos do artigo 18 e 

20 Lei n. 9.099/95, para que responda a presente ação, bem como cumpra 

a medida liminar, 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-47.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais com pedido liminar proposta por 

Ademilson Rodrigues da Silva em face de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados nos autos. Narra a inicial 

que o(a) reclamante ao tentar realizar uma compra, foi surpreendido(a) 

com a informação de que seu nome estava 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 teve qualquer 

relação contratual 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 

pleiteou a gratuidade da justiça, entretanto, não trouxe aos autos 

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 LIMINAR No caso em 

apreço, o autor alega que a origem da inscrição de seu nome no cadastro 

de inadimplentes é ilícita, haja vista que não possui debito com a requerida. 

Comprovada nos autos a verossimilhança do direito alegado com os 

documentos emitidos pelos cadastros de proteção ao crédito, que 

confirmam a negativação do nome do autor promovida pela requerida, o 

que corrobora com as alegações da(o) requerente, reafirmando o fumus 

boni iuris. Outrossim, no caso em tela, o requerente pleiteia 

antecipadamente apenas que seja determinada a exclusão do seu nome 

do cadastro de inadimplentes, o que, a princípio, não prejudicaria o direito 

da requerida, ainda que comprovada a legalidade do débito ao final do 

processo, já que, em sendo o caso, fica garantida a reversibilidade da 

medida. O perigo de dano reside na própria natureza do direito vindicado, 

pois a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes dos 

órgãos de proteção ao crédito gera indiscutível abalo de crédito, 

comprometendo a capacidade de compra da grande maioria dos 

brasileiros. Nesse contexto, é adequado, enquanto se discute 

judicialmente a existência ou não da responsabilidade pelo débito, que a 

parte autora não permaneça com o seu nome inscrito nos cadastros de 

inadimplentes, tendo em vista os prejuízos que a medida pode ensejar, 

privando-a do acesso ao crédito em geral. Com essas considerações e 

fundamentos, CONCEDO a MEDIDA LIMINAR pleiteada, determinando a 

imediata exclusão do nome da parte autora, Ademilson Rodrigues da Silva, 

inscrito no CPF nº. 045.858.591-28, do SPC e SERASA, referente ao 

contrato de número 0000020131092510052, no valor de R$ 139,29 (cento 

e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), e ao contrato de número 

0000020131076894191 no valor de R$ 168,25 (cento e sessenta e oito 

reais e vinte e cinco centavos), sob pena de multa fixada no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a partir do descumprimento da mesma, sendo 

esta revertida em favor da parte autora, consoante artigo 497 e seguintes 

do CPC. IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Determino à parte requerente que 

traga aos autos no prazo de 10 (dez) dias, extrato de negativação recente 

(prazo máximo de 30 dias), tendo em vista que o juntado aos autos data 

de setembro de 2017. Cite-se a parte requerida, nos termos do artigo 18 e 

20 Lei n. 9.099/95, para que responda a presente ação, bem como cumpra 

a medida liminar, 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.

Comarca de Nortelândia

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-95.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RAMALHO DA CONCEICAO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Processo: 

1000014-95.2017.8.11.0031. REQUERENTE: PATRICIA RAMALHO DA 

CONCEICAO SOUSA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS VISTOS. I – Previamente a análise do 

requerimento de id 14241531, INTIME-SE o advogado do reclamante para 

colacionar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o número e página do 

DJE, no qual foi publicada a intimação. II – Oportunamente, conclusos. 

NORTELÂNDIA/MT, 8 de agosto de 2018. MARINA CARLOS FRANÇA 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59230 Nr: 8-88.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11324/O

 Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC e do artigo 701, XVIII da CNGC, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de abrir vista ao advogado do 

réu para manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de ref: 240.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31151 Nr: 36-52.2001.811.0090

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI DE SOUZA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELINO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o largo lapso temporal decorrido, intime-se a parte autora, por meio 

de seu(ua) procurador(a), para dar o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso II e III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte autora para suprir a falta igualmente no prazo de 05 

(cinco) dias, também sob pena de extinção, na determinação do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 25494 Nr: 368-14.2004.811.0090

 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: MARLI APOLINÁRIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO CÂNDIDO DA COSTA, ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte autora apresentou pedido de desistência da ação por falta de 

interesse processual (fl. 145).

 Considerando que processo de inventário não possui parte requerida, 

não houve citação, consequentemente, 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 e despesas 

processuais, nos termos do art. 82, “caput”, c.c. o art. 90 do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, porquanto 

inexistente citação ou intimação e da parte passiva ou qualquer outra 

providência defensiva.

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.

Encaminhe-se cópia integral dos autos à Fazenda Pública Estadual para 

tomar providências acerca da multa a que se refere o art. 24 da Lei 

Estadual nº 7.850/02.

Publique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46246 Nr: 2010-56.2013.811.0009

 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: LEOMAR GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT-16598/O, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:19926/O MT, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - OAB:12611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado do requerente para manifestação 

acerca do laudo apresentado.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66959 Nr: 389-98.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Passarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airtom de Matos Campano, Martha Maria dos 

Santos Pinto Chab Campano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tania Mara Rosa Finger - 

OAB:9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Código 66959 Diante do exposto, CONFIRMO A LIMINAR anteriormente 

deferida e, oportunamente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO 

para: A) RECONHECER o negócio jurídico celebrado entre as partes 

(fls.16/22). B) CONDENAR os requeridos na obrigação de fazer, 

consistente em na efetivação da transferência ao autor da escritura de 
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parte ideal do imóvel cadastrado na matrícula nº 292, no montante 

246,8039 alqueires paulistas, no prazo máximo de 30 (trinta dias), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite 

de 50.000,00 (cinquenta mil reais). C) CONDENAR os requeridos ao 

pagamento da cláusula penal (cláusula 7ª), no valor de R$ 48.000,00 

(quarenta mil reais). Relativamente ao pedido de condenação na obrigação 

de fazer em relação a “área total do imóvel cadastrado na matrícula nº 

013”, em razão da perda superveniente do objeto deste pedido, verifico a 

perda do interesse de agir, motivo pelo qual o JULGO EXTINTO, SEM 

ANÁLISE DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA: os valores devem ser 

corrigidos pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês (406, Código Civil). TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: 

Os juros de mora incidem a partir do VENCIMENTO da obrigação (art. 397 

do Código Civil). TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino 

que a correção monetária se dê na forma do enunciado de súmula 43 do 

Superior Tribunal de Justiça (“Incide correção monetária sobre dívida por 

ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”), incidente desde o momento 

em que a prestação se tornou devida. Condeno os requeridos AIRTOM DE 

MATOS CAMPANO e MARTHA MARIA DOS SANTOS PINTO CHAB 

CAMPANO ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Nova Monte Verde/MT, 27 

de julho de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65027 Nr: 962-73.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat, Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:OAB/MT-3.127-A

 Código 65027 - Autos n. 962-73.2014.811.0091. SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Tutela 

Antecipada movida por LUZIA DA SILVA LIMA em face de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATO-GROSSENSES S/A - REDE CEMAT e do MUNICÍPIO DE 

NOVA BANDEIRANTES – MT, todos qualificados nos autos. Diante do 

exposto: A) Quanto a requerida CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATO-GROSSENSES S/A - REDE CEMAT acolho a preliminar de 

ilegitimidade passiva, motivo pelo qual o JULGO EXTINTO, SEM ANÁLISE 

DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. B) 

Quanto ao Município de Nova Bandeirantes/MT, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados pelo autor, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil. REVOGO A LIMINAR 

anteriormente deferida. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, Código de 

Processo Civil. Sobrevindo recurso de apelação, intime-se o recorrido 

para as contrarrazões. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Tudo cumprido, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de estilo. 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.: 63668 Nr: 1543-25.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adecio Rosa - ME, Jose Adecio Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63668 - Autos n. 1543-25.2013.811.0091.

Vistos, etc.

Tendo em vista que já houve tentativa de citação dos executados por 

Oficial de Justiça e restou infrutífera (fls. 15/16), remetam-se os autos à 

Fazenda Pública Estadual para informar novo endereço, no prazo de 30 

dias.

Não havendo manifestação, certifique-se e intime-se a parte autora 

pessoalmente para, no prazo de 10 dias, manifestar interesse no feito, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

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.: 67308 Nr: 616-88.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira São Tarcisio Ltda, Zilda de Lurdes 

Darella Dal Bo, Ilbe Dal Bo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67308 - Autos n.616-88.2015.811.0091.

Vistos, etc.

Tendo em vista que já houve tentativa de citação dos executados por 

Oficial de Justiça e restou infrutífera (fls. 22/23), remetam-se os autos à 

Fazenda Pública Estadual para informar novo endereço, no prazo de 30 

dias.

Não havendo manifestação, certifique-se e intime-se a parte autora 

pessoalmente para, no prazo de 10 dias, manifestar interesse no feito, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 1º de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61130 Nr: 963-29.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B, Fernando Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357

 Código 61130 - Autos n. 963-29.2012.811.0091

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Mateus de Souza Marcelino

SENTENÇA

Trata-se de Ação Penal, em que o réu Mateus de Souza Marcelino foi 

condenado pela prática do delito tipificado no artigo 129, caput, do Código 

Penal à pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses de detenção.

À fl. 124 certidão de trânsito em julgado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Prevê o artigo 61 do CPP que em qualquer fase do processo, o juiz, se 

reconhecer extinta a punibilidade, deverá decretá-la de ofício.

Compulsando os autos, nota-se que o sentenciado foi condenado a 09 

(nove) meses de detenção.

Ocorre que entre o recebimento da denúncia (30/09/2013) e a data da 

prolação da sentença (10/10/2017), marcos interruptivos da prescrição, 

decorreram mais de 04 (quatro) anos.

Assim, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal operar-se-á a 

prescrição no prazo de 03 (três) anos.

Desta forma, sem maiores delongas, houve a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva Estatal em face do crime imputado ao acusado na 

exordial.

Ante o exposto, nos termos da legislação já mencionada, DECLARO 

extinta a punibilidade de MATEUS DE SOUZA MARCELINO, com fulcro nos 

artigos 107; 109, VI, ambos do CP, c/c art. 61 do CPP, face ao decurso do 

lapso temporal da pretensão punitiva do Estado, sem que fosse 

exercitada.

Transitado em julgado, arquive-se o presente feito com as baixas e 
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anotações de estilo.

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 Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73218 Nr: 770-38.2017.811.0091

 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): Wellinton Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Código 73218 – Autos n. 770-38.2017.811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença condenatória, 

expeça-se a correspondente guia de cumprimento definitivo de pena.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após cumpridas todas as determinações contidas na sentença, 

arquive-se.

Nova Monte Verde, 1º de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77818 Nr: 1343-42.2018.811.0091

 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: LMG, Karina Milano Jordano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Secretário de Saude 

do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77818 - Autos n. 1343-42.2018.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o autor não trouxe quaisquer 

documentos comprovando a omissão do Estado em fornecer o tratamento 

requerido.

Assim, intime-se a parte autora para juntar aos autos a negativa de 

fornecimento do tratamento pelo Estado nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 02/2015 – CGJ, no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61208 Nr: 1041-23.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Pessoa de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61208 – Autos n. 1041-23.2012.811.0091

Vistos, etc.

Indefiro o pedido de nova penhora online, já que o simples decurso do 

tempo desacompanhado de qualquer diligência implementada pelo credor 

visando localizar bens passíveis de penhora não tem o condão de, por si 

só, habilitar a reiteração de penhora online pelo sistema BacenJud, 

conforme iterativo entendimento jurisprudencial:

AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – BACENJUD – 

REITERAÇÃO DO PEDIDO – REQUISITO – 1- A demonstração de que o 

executado teve sua situação econômica alterada é requisito essencial 

para o deferimento do pedido de reiteração do bloqueio de valores, via 

BACENJUD. Precedentes deste Colegiado e do STJ. 2- Agravo legal 

desprovido. (TRF 4ª R. – AG-AI 0002845-36.2012.404.0000/PR – 2ª T. – 

Rel. Des. Fed. Otávio Roberto Pamplona – DJe 16.05.2012 – p. 170)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BACENJUD – 

DILIGÊNCIAS REITERADAS – FALTA DE JUSTA CAUSA – Frustrada a 

tentativa de penhora de dinheiro por meio de consulta ao sistema 

BACENJUD, é indevida a reiteração continuada da pesquisa, à medida que 

não compete ao Poder Judiciário o encargo de investigador permanente da 

existência de bens de executado para a satisfação do interesse da 

exequente. (TJMG – AI 1.0024.03.961522-4/001 – 4ª C.Cív. – Rel. Dárcio 

Lopardi Mendes – DJe 11.04.2012)

É que não se pode perpetuar de forma indefinida o processo, com a 

realização de várias pesquisas, e o credor não junta qualquer indício de 

que haja saldo nas contas do executado, ou ele possua bens 

penhoráveis. Caso negativa a tentativa de penhora online, deve o 

executado indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.

Assim, intime-se o exequente para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo sem o devido cumprimento, certifique-se e voltem 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 1º de agosto de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63134 Nr: 1179-53.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Código 63134 – Autos n. 1179-53.2013.811.0091 Vistos, etc. Tendo em 

vista o requerimento da defesa do acusado para instauração de incidente 

de insanidade mental do réu ADENILSON MACHADO que alega em síntese, 

que o acusado possui problemas esquizofrenia paranoide, fls. 79/80. 

Havendo sérias dúvidas acerca da sanidade mental do acusado, 

determino a instauração de Incidente de Insanidade Mental de ADENILSON 

MACHADO. Consequentemente, suspendo o andamento do presente feito 

até posterior apreciação da questão, conforme infere o artigo 149, § 2º, 

do Código de Processo Penal. Oficie-se à POLITEC – Perícia Oficial e 

Identificação Técnica de Mato Grosso, para que proceda a elaboração do 

laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias, enviando cópia desta decisão e 

demais manifestações/petições para realização do exame e respostas 

aos quesitos do Juízo e das Partes. Tendo em vista que o Ministério 

Público já apresentou quesitos (fls. 93/97), intime-se a defesa para, no 

prazo de 03 dias, apresente demais quesitos. Decorrido o prazo, com ou 

sem apresentação dos quesitos, diligencie-se a Ilustre Gestora para que 

providencie o necessário para o agendamento da perícia, o mais breve 

possível, inclusive encaminhando cópia integral deste incidente e dos 

autos principais da ação penal código n.º 63134, alertando que o prazo 

máximo para conclusão da perícia é de 45 dias, salvo efetiva 

comprovação de maior prazo (art. 150, § 1º do CPP). Com a Juntada do 

laudo, dê-se vistas às partes para que se manifestem no prazo de 05 

(cinco) dias. O incidente de insanidade mental deverá tramitar em 

apartado, sendo que só depois da apresentação do laudo, será apenso ao 

processo principal, conforme artigo 153 do Código de Processo Penal. 

Baixe-se a portaria, que será acompanhada de cópia desta decisão. 

Nomeio CURADORA ESPECIAL ao acusado a própria defensora nomeada 

no processo. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 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.: 65472 Nr: 1333-37.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65472 - Autos n. 1333-37.2014. 811.0091

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 07 

de novembro de 2018, às 13h30.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a 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 da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

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.: 67712 Nr: 884-45.2015.811.0091

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Maria Bombardelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vetorello Empreendimentos Imobiliários LTDA, 

Reinoldo Frederico Noetzold, RÉUS INCERTOS E DESCONHECIDOS - 

TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67712 - Autos n. 884-45.2015.811.0091

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para juntar aos autos a certificação da planta e 

memorial descritivo junto ao INCRA, bem como o estudo cadastral a ser 

elaborado pela INTERMAT, referente ao memorial descritivo e planta 

topográfica da área a ser usucapida, já que ausente. Fixo o prazo de 30 

dias, sob pena de extinção.

Com a juntada, remetam-se os autos às Fazendas Públicas Estadual e 

Municipal, bem com à União para se manifestarem no prazo de 30 dias.

Com o decurso de prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 1º de agosto de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65120 Nr: 1041-52.2014.811.0091

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WM, IMdCM, EJBdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabino Ribeiro Soares Neto - 

OAB:OAB/MT 10861-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMAE - OAB:19968/O

 Código 65120 - Autos n. 1041-52.2014.811. 0091

Vistos, etc.

Tendo em vista que a requerida foi citada por edital e decorrido o prazo 

para apresentar contestação, nomeio a Dr.ª Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB n. 19.968-O/MT, como curadora especial da parte 

requerida, nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para, no prazo legal, 

apresentar contestação, advertindo-a da sua obrigação ante a nomeação, 

conforme dispõe o art. 34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

posterior.

Com a juntada da contestação, intime-se o requerente para se manifestar.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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.: 69272 Nr: 98-64.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair de Jesus Matozinho Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69272 – Autos nº 98-64.2016.811.0091

SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de ação de pensão por morte proposta por Nair de Jesus 

Matozinho Lopes em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, já 

qualificados nos autos.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 09/18.

 Determinada a emenda à inicial à fl. 20.

Certidão de decurso de prazo à fl. 28.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifico que a autora foi devidamente intimada para emendar à 

inicial, que deveria juntar aos autos o comprovante do indeferimento 

administrativo, sendo advertido que se não o fizesse a petição inicial seria 

indeferida, de modo que a extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito com fundamento no artigo 330, inciso IV c/c artigo 

485, I, ambos do Código de Processo Civil e, ainda, após o trânsito em 

julgado, determino o arquivamento do presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Custas pela requerente.

Publique-se. Registre-se. Intime-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.: 63434 Nr: 1405-58.2013.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Garcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUIS VERISSIMO - 

OAB:14357

 Código 63434 - Autos n. 1405-58.2013.811.0091

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento no feito requerendo o 

que de direito, no prazo de 15 dias.

Não havendo manifestação, certifique-se e intime-se a parte autora 

pessoalmente para, no prazo de 05 dias, manifestar interesse no feito, 

sob pena de extinção.

Com o decurso de prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 1º de agosto de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz Substituto
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67598 Nr: 799-59.2015.811.0091

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Teixeira Ltda, Edilson Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudimar Dalberto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67598 – Autos nº 799-59.2015.811.0091

SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de ação cautelar de sustação de protesto proposta por 

Transportadora Teixeira Ltda. em face de Laudimar Dalberto-ME, já 

qualificados nos autos.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 10/16.

 Determinada a emenda à inicial à fl. 22.

Certidão de decurso de prazo à fl. 24.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifico que o autor foi devidamente intimado para emendar à 

inicial, que deveria informar o endereço do requerido, sendo advertido que 

se não o fizesse a petição inicial seria indeferida, de modo que a extinção 

do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito com fundamento no artigo 330, inciso IV c/c artigo 

485, I, ambos do Código de Processo Civil e, ainda, após o trânsito em 

julgado, determino o arquivamento do presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Custas pelo requerente.

Publique-se. Registre-se. Intime-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.: 63174 Nr: 1401-55.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor Lima dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, Eron da Silva Lemes - OAB:MT 8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63174 – Autos n. 1401-55.2012.811.0091

SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNÍCIPIO DE NOVA 

BANDEIRANTES/MT, em face de VALMOR LIMA DOS SANTOS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Declaração do exequente à fl. 35, informando a quitação do débito fiscal.

 É o relatório. Decido.

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69372 Nr: 161-89.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson do Amaral, Rafael Leite Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, FERNANDO FRANÇA NISHIKAWA - OAB:13169

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora - 

réu(s), para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 2.893,33 (dois mil oitocentos e 

noventa e três reais e trinta e três centavos), a que foi(ram) 

condenado(s), nos termos da r. sentença de fls. 439/443 e cálculo de fl. 

590. O valor deverá ser preenchido separadamente na emissão da guia de 

recolhimento, da seguinte forma: R$ 2.292,60 de Custas Judiciais e R$ 

600,73 de Taxa Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no valor 

total da condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” 

– “Guias” – “Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas 

F i n a i s  o u  R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75208 Nr: 1896-26.2017.811.0091

 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: JMBdO, JBCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora 

(autora), para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 2.597,76 (dois mil quinhentos e 

noventa e sete reais e setenta e seis centavos), a que foi(ram) 

condenado(s), nos termos da r. sentença de fls. 19 e cálculo de fl. 25. O 

valor deverá ser preenchido separadamente na emissão da guia de 

recolhimento, da seguinte forma: R$ 1.298,88 de Custas Judiciais e R$ 

1.298,88 de Taxa Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no 

valor total da condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba 

“Serviços” – “Guias” – “Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item 

“ C u s t a s  e  T a x a s  F i n a i s  o u  R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69494 Nr: 238-98.2016.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Jasper Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Priviatto, Karla Angélica Mastelaro 

Priviatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B, Fernando Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ...in suma...Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 
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dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como dos envolvidos.

Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 13/09/2018, 

às 14h.

Citem-se e intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39024 Nr: 751-76.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Martinez Molero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO PEREIRA 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 751-76.2010.811.0091, 

Protocolo 39024, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41314 Nr: 1053-71.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997 SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:299951

 Código 41314 – Autos n. 1053-71.2011.811.0091 DECISÃO Vistos, etc. 

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para suprir 

obscuridade oposto à sentença de fls. 188/189 que julgou procedentes os 

pedidos de PEDRO BRUMATI, a qual condenou a requerida ao 

ressarcimento do valor de R$ 5.200,00, acrescidos de juros e correção 

monetária. 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 reformado o 

acórdão. É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão 

que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que REJEITO 

os presentes embargos. Sobrevindo recurso, certifique-se a 

tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, 

remetam-se ao E. TJMT. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 06 de 

agosto de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61095 Nr: 928-69.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denzer e Denzer Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Executada, por meio do órgão 

oficial (DJE), da sentença proferida nos autos, na forma do art. 346 do 

CPC, para fins de trânsito em julgado (...) Posto isso, é o que basta dizer 

para RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Dessa forma, julgo 

EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 487, II e 924, 

III do C.P.C.

Isento de custas na forma da lei (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70160 Nr: 602-70.2016.811.0091

 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: Anderson Felipe Gomes Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70160 - Autos n. 602-70.2016.811.0091 SENTENÇA Vistos e 

examinados. Portanto, não há ofensa à honra moral do autor, de modo que 

INDEFIRO o pedido indenizatório por dano moral, ressalvando-se apenas o 

direito de ter cancelado o registro indevido. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ANDERSON FELIPE GOMES MACIEL em face de EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, DECLARANDO inexigível tão somente 

o débito de R$ 86,45 (oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) 

que deu azo à negativação realizada em 08/06/2014, com fulcro no 

suposto contrato n. 12800107, indicado à fl. 14v. Por conseguinte, 

CONDENO a requerida EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA a 

cancelar a negativação em questão, no prazo de 10 dias, sob pena de 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais). 

Dou por extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil. No mais, considerando que a parte autora 

sucumbiu em parte do seu pedido, e observado os termos do art. 86 do 

CPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e dos 

honorários ao advogado do requerente, na proporção de 70% (setenta 

por cento) e a parte autora na proporção de 30% (trinta por cento) ao 

advogado da parte requerida. Fixo os honorários advocatícios no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais). Considerando o deferimento da gratuidade de 

justiça ao requerente (fl. 16), suspendo a sua exigibilidade, conforme 

leciona o art. 98, § 3°, do CPC. Sobrevindo recurso, certifique-se a 

tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, 

remetam-se ao E. TJMT. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 03 de agosto de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68404 Nr: 1318-34.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Luiz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68404 - Autos n. 1318-34.2015.811.0091 SENTENÇA Vistos e 

examinados. Trata-se de Ação de Cobrança Indébita c/c Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por Flavio Luiz dos Santos em face de Banco 

Cetelem. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida da exordial, para condenar o requerido em danos 

morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo juros 

moratórios a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) 

e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 

do STJ). Confirmo a liminar deferida às fls. 25/27. Dou por extinto o feito 

com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 20% 

sobre o valor da condenação, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 85, 

do Código de Ritos. Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e 

intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. 

TJMT. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova 

Monte Verde/MT, 09 de agosto de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 30704 Nr: 369-93.2004.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neodite Lourdes Leising, Vanessa Leising, Bruna 

Leising, Elizete Terezinha Jacques Leising

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João David Dalpiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Friedrich Saucedo 

- OAB:OAB/MT 6.315-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:OAB/MT 6.279-A

 Código 30704 - Autos n. 369-93.2004.811. 0091.

 Vistos, etc.

Diante do acórdão de fls. 203/212, o qual anulou a sentença de fls. 

169/172, determino a intimação da parte autora para regularizar a 

representação processual das requerentes Vanessa Leising e Bruna 

Leising, já que atingiram a maioridade civil, bem como para dar 

prosseguimento no feito, requerendo o que de direito, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 1º de agosto de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36586 Nr: 1049-39.2008.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT, Valdir Mendes 

Barranco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaia Construções e Serviços LTDA, Ivan Aimi, 

Silvio Cesar Santana Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Eron da Silva Lemes - OAB:MT 8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 Código 36586 - Autos n. 1049-39.2008.811. 0091

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública há muito deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão de fl. 569, desconstituo a curada 

especial Shirlene Benites Bognar nomeada nos autos, e nomeio o 

advogado Edson Campos de Azevedo - OAB n. 37.420/GO, como curador 

especial do requerido Silvio Cezar Santana Barreto.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para, no prazo legal, 

apresentar contestação, advertindo-o da sua obrigação ante a nomeação, 

conforme dispõe o art. 34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

posterior.

Com a juntada da contestação, intime-se o requerente para se manifestar.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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.: 77114 Nr: 967-56.2018.811.0091

 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: Elias Henrique Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que apresente 

impugnação à Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77097 Nr: 959-79.2018.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Kleber Geraldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que apresente 

impugnação à Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77003 Nr: 923-37.2018.811.0091

 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: Zoraide Felix Masalkas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:10052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que apresente 

impugnação à Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76825 Nr: 852-35.2018.811.0091

 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: Jurema Kalmback

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que apresente 

impugnação à Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76568 Nr: 678-26.2018.811.0091

 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: Josefina Oliveira Sandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que apresente 

impugnação à Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72306 Nr: 176-24.2017.811.0091

 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: Adelaide Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que apresente 

impugnação à Contestação no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37636 Nr: 752-95.2009.811.0091

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Scalzer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Tropaldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 37636 - Autos n. 752-95.2009.811.0091

 Sentença

Vistos e examinados.

Antônio Scalzer propôs a presente reclamação em face de Luiz 

AntônioTropaldi, ambos já qualificados nos autos.

Todavia, o exequente foi intimado na pessoa de seu patrono, bem como 

pessoalmente, para promover as diligências que lhe competia, contudo 

permaneceu inerte em ambas oportunidades.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

 Verifico no caso em apreço que o autor foi intimado em duas 

oportunidades para dar andamento ao feito, contudo nada fez, de modo 

que o processo encontra-se parado há mais de 05 (cinco) anos.

O artigo 485, III do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 267. O juiz não resolverá o mérito quando:

I – indeferir a petição inicial;

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III – por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

Preceitua o artigo 485, § 1º do CPC que a parte será intimada 

pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

No presente caso, o exequente foi intimado pessoalmente (fl. 28) e mesmo 

assim, deixou de promover as diligências que lhe cabia.

Sendo assim, é medida que se impõe o arquivamento dos autos e a 

extinção do processo.

Ante o exposto, sem maiores delongas e por tudo que dos autos consta, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso III 

do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 1º de agosto 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.: 55403 Nr: 609-48.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keila Cesar de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que deixei de expedir Carta de Citação para o endereço 

ESTRADA RURAL SITIO 4 IRMAOS COM SAO SEBASTIAO, BAIRRO: 

ZONA RURAL , PONTES E LACERDA MT , CEP: 78250-000, uma vez que 

os correios não atendem Zona Rural, neste sentido, intimo a parte autora, 

via DJE, para que manifeste o interesse na expedição de Carta Precatória 

ao endereço retro mencionado, bem como, junte aos autos, as guias de 

preparo devidamente pagas. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56477 Nr: 1032-08.2015.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ADIB HAGE, HERCILIA DE BARROS MACIEL 

HAGGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS RODRIGUESAQUINO, JULIA DA COSTA 

AQUINO, HELIO BRUNETTA, VERA LÚCIA BECKER BRUNETTA, Valdi 

Wenzel, Dalva Ribeiro de Souza Wenzel, JOÃO MARIA FARIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antonio Sarraf Neves - 

OAB:8577 MT, SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - 

OAB:OAB/MT 5.703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY BORGES LIRA - 

OAB:OAB/MT 1096, CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:19291/O, IVONE MARIA GRANDO - OAB:OAB/MT 9875-B

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA 

DE REF. 42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30005 Nr: 363-67.2006.811.0107

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, IRINEU ROVEDA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI BARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderléia F. Trindade - 

OAB:5.627/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, DR. ZILAUDIO LUIZ PEREIRA, 

PARA QUE PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS NO PRAZO DE 48 

HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30582 Nr: 867-73.2006.811.0107

 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: ANDRÉ POZZATTO, HELENA POZZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMAR- Empreendimentos Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Jacob Ferreira - 

OAB:9845/MT

 INTIMO A ADVOGADA MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI, OAB/MT 

N.º 13462, PARA QUE, NO PRAZO DE 48 HORAS, PROCEDA A 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 14568 Nr: 101-59.2002.811.0107

 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: ADEMIR PAULO MAIER, Romi Kissler Maier, Elita Kanitz 

Maier, ARMINDO NELSON MAIER, ANSELMO ADELMO MAIER, AIRTON 

TENNROLLER, DAVID INÁCIO ROCHA, ALFREDO RODRIGUES DA SILVA, 

CEZARINA MARIA RODRIGUES, CLAUDINO FRANCISCO TENNROLLER, 

Evania Matte Tennroller, CELSO MEZZALIRA, Maria Aparecida Lafin 

Mezzalira, Elsa Maria Liberalesso Ferrari, VALTAIR POZZATTO, ADEMIR 

BAMPI, MARIA SALETE BAMPI, JOSE ALBERTO TENNROLLER, Sidronia 

Tennroller, IRENO BOTEGA, IVONE PEDRINHA BOTEGGA, Luiz Busatta, 

Marina Soares Bussata, José Verne, APARECIDA BRANCALÃO VERNE, 

Jacir Massoco, Evani de Barros Massoco, Valmir Pozzatto, Lucilene 

Ferreira Pozzatto, Eloir vargas de lima, VALDIR JOSÉ STRIEDER, MARIA 

BEATRIZ STRIEDER, Pedro Arjona Móvio, Maria Aparecida Quieregati 

Móvio, Otávio de Araújo, Neivo Aparecido Fonseca, Luciene Aparecida 

Soares Fonseca, Maria Bispo Rocha, Miguel Eurides Leite, ANA 

RODRIGUES DE QUEVEDO LEITE, Edson Luiz Tennroller, ERTON 

VANDERLEI BIELESCKI, Silania Rosa Marchioro Bielescki, SALVIO 

MARCHIORO, Marisa Antonia Bridi Marchioro, José Pereira, IDELMA 

TEODORO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMAR- Empreendimentos Imobiliários Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8.227/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Jacob Ferreira - 

OAB:9845/MT

 INTIMO A ADVOGADA MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI, OAB/MT 

N.º 13462, PARA QUE, NO PRAZO DE 48 HORAS, PROCEDA A 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67940 Nr: 779-15.2018.811.0107

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Martins Stieven Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários ao 

deferimento da medida, INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo 

formulado pelo autor.Intime-se a embargada para impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando as provas que porventura desejar produzir.Após, 

devolvam os autos conclusos para análise da possibilidade de julgamento 

antecipado do pedido ou designação de audiência, consoante disposição 

do art. 920 do Código Processual Civil.Intime-se. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69083 Nr: 1303-12.2018.811.0107

 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: VALDIR JOSÉ STRIEDER, Maria Beatriz Strieder, 

Martinho Strieder, Edna Rodrigues dos Santos Strieder, Rafael Strieder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência ante a ausência 

dos requisitos necessários para concessão da medida vindicada.Em 

prosseguimento, com o fito de conciliar as partes, designo audiência 

preliminar de conciliação para o dia 27 de setembro de 2018, às 13h30min, 

a ser realizada pela conciliadora deste juízo, ocasião em que deverão 

comparecer somente as partes e seus procuradores.INTIME-SE a parte 

requerente, consignando-se a obrigatoriedade de comparecimento ao ato 

supra (art. 334, § 8º, CPC), bem como, se fazer acompanhar por seu 

advogado ou defensor público.CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

para comparecimento à audiência, consignando-se as advertências do art. 

334, § 8º, e art. 344, ambos do CPC, cientificando-o de que o prazo de 

contestação (15 dias) será contado na forma do art. 335 do CPC.Em 

seguida, caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato impeditivo 

ou modificativo do direito do requerente, intime-o para réplica.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51464 Nr: 795-42.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMÁRIO DO NASCIMENTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROMÁRIO DO NASCIMENTO VIEIRA, Rg: 

7316458, Filiação: Isabel Maria do Nascimento Ferreira e Sinval Lima 

Ferreira, data de nascimento: 17/10/1989, brasileiro(a), natural de 

Joselandia-MA, solteiro(a), ajudante de pedreiro, Telefone 66 - 9901-1731. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 29 de junho de 2013, por volta das 23h55min, em 

via pública, na Rodovia MT 242, Km 85, nesta urbe, o denunciado Romário 

do Nascimento Vieira, dirigiu veículo automotor sem a devida permissão 

para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

Despacho: VISTOS.Em consonância com a manifestação do MPE, 

expeça-se edital para citação do denunciado, com prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 361, do CPP, com as observâncias do art. 365, do 

mesmo código.Uma vez citado por edital, se não comparecer o acusado, 

nem constituir advogado, retornem os autos conclusos para 

deliberações.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 08 de agosto de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55738 Nr: 748-97.2015.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DA CONCEIÇÃO, SHEILA MENDES 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANA PAULA DA CONCEIÇÃO, Filiação: 

Sueli da Conceição, data de nascimento: 10/08/1990, brasileiro(a), natural 

de Juara-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 66 9952 2404 e atualmente em 

local incerto e não sabido SHEILA MENDES DE ALMEIDA, Filiação: Nastacia 

Antonia Mendes e Avelino Leandro de Almeida, data de nascimento: 

09/05/1995, brasileiro(a), natural de Nobres-MT, solteiro(a), trabalha no 

bar, Telefone 66 9638 1479. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 09 de agosto de 2015, por volta das 23h28min, 

na Rua Rio Grande do Sul, n. 1450, Centro, Nova Ubiratã-MT, as 

denunciadas Ana Paula da Conceição e Sheila Mendes de Almeida 

ofenderam a integridade corporal da vítima Maria Pires de Godoi Costa, 

desferindo-lhes socos, empurrões e unhadas nas costas e nos ombros, 

causando-lhe as lesões corporais de natureza leve.

Despacho: PROCESSO N. 748-97.2015.811.0107 (55738)I – Ante o 

postulado pela D. Promotora de Justiça na fl. 27, designo audiência 

preliminar para o dia 16 de outubro de 2015, às 09h30min.II – Intime-se o 

suposto autor do fato, notificando-o de que a audiência será realizada na 

presença do Ministério Público, sendo lhe assegurado o acompanhamento 

do ato por advogado constituído, se for pobre.III – Ciência ao órgão do 

Ministério Público.Nova Ubiratã/MT, 15 de setembro de 2015.JACOB 

SAUER,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, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 08 de agosto de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56075 Nr: 882-27.2015.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS DA PENHA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO DAS CHAGAS DA PENHA 

SILVA, Rg: 25750512003-0, Filiação: Claudia Helena SA Penha Silva e 

Geronimo Carlos da Silva, data de nascimento: 04/03/1985, brasileiro(a), 

natural de Matões-MA, solteiro(a), desempregado, Telefone 66 9623 0668. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 13 de setembro de 2015, por volta da 01h, na 

Avenida Tancredo Neves, Nova Ubiratã-MT, o denunciado Francisco das 

Chagas da Penha Silva, dirigia em via pública sem a devida permissão ou 

habilitação para dirigir a motocicleta Yamaha YBR, cor roxa, Placa: JZK - 

8315, Cuiabá-MT, conforme boletim de ocorrência da fl. 08, sob a 

influência de substância psicoativa que causa dependência, conforme 

auto de constatação da fl. 09.

Despacho: PROCESSO N. 882-27.2015.811.0107 (56075)I - Em atenção à 

promoção Ministerial da fl. 03, defiro audiência para proposta de 

suspensão condicional do processo para o dia 08 de abril de 2016, às 

13h50min.II – No tocante às requisições de antecedentes criminais do 

acusado (promoção do Ministério Público, fl. 03), indefiro as diligências, em 

nome da necessidade de otimização do trabalho judicial, uma vez que as 

certidões poderiam ter sido diretamente requisitadas pelo Ministério 

Público, no uso dos poderes que lhe são conferidos pelo art. 26, I, “b” e IV, 

da Lei nº 8.625/93, bem como pelo art. 129, VIII, da Constituição 

Federal.Nesse sentido, vale ressaltar o teor do item 7.5.1, III, da CNGC 

(grifou-se):7.5.1 – Ao receber a denúncia ou a queixa-crime, o Juiz 

determinará:(...)III – a solicitação de informações sobre os antecedentes 

do acusado ou querelado ao Juízo do lugar de sua residência, à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas de Execuções 

Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e consulta ao Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC), se devidamente comprovado 

pelo Ministério Público ou Querelante a impossibilidade de fazê-lo quando 

do oferecimento da denúncia ou queixa-crime.”(...)III - Intime-se o Ministério 

Público e o acusado, devendo este comparecer assistido por advogado, 

ou solicitar assistência de advogado a ser nomeado.Nova Ubiratã/MT, 21 

de outubro de 2015.JACOB SAUER,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, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 08 de agosto de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54954 Nr: 382-58.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR JOSE ZAMPEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1 – Defiro o pedido de ref. 54, para tanto, proceda-se a busca de 

ativos financeiros pelo Sistema BACENJUD.2 - Cumpre ressaltar que a 

penhora será processada em conformidade com artigo 854 e seguintes do 

NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 20 do Capítulo 

2 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 (art. 512 § 2° CNGC); 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 (art. 512 § 3° CNGC), 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 (art. 514 § 3° CNGC), devendo ser intimada a parte devedora 

para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.3 - 

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 2, “c” anterior.4 - Ressalto que, 

frustrada a diligência anterior, a parte exequente, deverá indiciar bens a 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias; não indicando, arquive-se 

provisoriamente o feito, por 01 (um) ano, com baixa no Relatório Estatístico 

das Atividades Forenses, o qual deve retratar apenas o conjunto de feitos 

que estejam a demandar providência judicial imediata. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69576 Nr: 1526-62.2018.811.0107

 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: ROBERTO CARLOS DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que embora a parte 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.: 69512 Nr: 1499-79.2018.811.0107

 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: RODOLFO TIMOTEO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, ajuizada por RODOLFO TIMÓTEO DA ROSA em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial.

DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita ao autor.

No que tange à tutela de urgência, não vislumbro nos autos os elementos 

necessários à sua concessão imediata, posto que ausente a 

demonstração de prova inequívoca e verossimilhança. No caso em tela, a 

prova inequívoca ensejadora da verossimilhança do alegado, ao menos no 

presente momento, não foi demonstrada de maneira robusta, posto que as 

circunstâncias mencionadas quanto à deficiência do autor 

indubitavelmente necessitam de maior dilação probatória, em especial para 

verificação do preenchimento dos requisitos legais à concessão do 

benefício. De igual modo, mister a colheita de provas para se averiguar as 

reais condições socioeconômicas da parte requerente e a extensão de 

sua incapacidade.

 Por tais razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.
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Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

a contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, no prazo 

legal.

Sem prejuízo, desde já determino a realização de ESTUDO PSICOSSOCIAL 

na residência da parte autora, com o objetivo de avaliar as reais 

condições socioeconômicas da família, incluindo-se renda mensal per 

capita. Providencie a Secretaria do Juízo as comunicações necessárias 

junto à equipe multidisciplinar.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32941 Nr: 9-23.1998.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES, PEDRO 

AMÉRICO SUDERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331

 VISTOS.

Em prosseguimento ao feito, não havendo o acusado alegado preliminares, 

e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 16:00 HORAS.

Intimem-se as partes e as testemunhas/informantes arroladas.

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 à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

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.

Ademais, considerando que o acusado encontra-se recolhido na Comarca 

de Itapetininga/SP e levando-se em conta os altos custos pelo Estado, no 

que tange seu recambiamento para audiência supra, DEPREQUE-SE seu 

interrogatório na comarca onde se encontra recolhido.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

CIÊNCIA AO MPE e a Defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67232 Nr: 453-55.2018.811.0107

 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: ADSPP, ESP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo a que chegaram as partes, o qual observará as 

cláusulas livremente estipuladas pelos requerentes, decretando-se o 

DIVÓRCIO CONSENSUAL de Alexandra da Silva Pego Pereira e Elias Sales 

Pereira. Como consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil.Sem custas, ante os benefícios da gratuidade judiciária aos 

requerentes.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 de Registro Civil de Pontes e Lacerda 

– MT, para que sejam procedidas as anotações necessárias no assento 

de casamento das partes, e consignando expressamente que a virago 

voltará a usar o nome de solteira, Alexandra da Silva Pego.Cumpridas 

estas diligências, procedam-se as anotações e comunicações de praxe e 

arquivem-se os autos, na forma das normas elencadas na CNGC-CGJ. 

Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68869 Nr: 1208-79.2018.811.0107

 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: JAP, PCKP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA CARVALHO DA 

GRAÇA - OAB:24004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo a que chegaram as partes, o qual observará as 

cláusulas livremente estipuladas pelos requerentes, decretando-se o 

DIVÓRCIO CONSENSUAL de José Aquiles Pereira e Patricia Cristina 

Klassen Pereira. Como consequência, julgo extinto o feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.Sem custas, ante os benefícios da gratuidade judiciária aos 

requerentes.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 de Registro Civil de Nova Mutum – MT, 

para que sejam procedidas as anotações necessárias no assento de 

casamento das partes, e consignando expressamente que a virago 

voltará a usar o nome de solteira, Patricia Cristina Klassen.Cumpridas 

estas diligências, procedam-se as anotações e comunicações de praxe e 

arquivem-se os autos, na forma das normas elencadas na CNGC-CGJ. 

Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66191 Nr: 4-97.2018.811.0107

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ MARIA DONATTI NÖTHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIR ANTONIO PASE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO AUGUSTO DONATTI 

NOTHEN - OAB:35949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE, PARA QUE, EFETUE O 

RECOLHIMENTO DA GUIA REFERENTE À VERBA DE DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58237 Nr: 432-50.2016.811.0107

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA COSTA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., 

LUCIA CRUBELATI ARAGÃO VITORINO, CARLOS ROBERTO VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, DANIELA NICOLETO E MELO - OAB:145.879-SP, 

JOAO BOSCO PRUDENTE - OAB:17223, LUIZ FERNANDO DE FELICIO - 

OAB:122.421-SP, LUIZ HENRIQUE VANZO DE BARROS - OAB:150564, 

MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:MT/16528, Welton da Costa 

Rodrigues - OAB:13209 MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, atraves de seu 
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advogado, via DJE, da decisão dos Embargos de Declaração de Ref. 34, 

conforme transcrição do dispositivo,a seguir: "Ante o exposto, e por tudo 

mais consta dos autos, conheço dos embargos de declaração opostos, 

por tempestivos e, no mérito, nego-lhes provimento. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Escoado o prazo recursal, prossiga 

nos termos delineados na decisão objurgada. Às providências." O referido 

é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67976 Nr: 795-66.2018.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Messias de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T P VANNI & CIA LTDA ME, TEREZINHA 

PASQUOA VANNI, Tanea Maria Maldonado Vanni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:17232/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fulcro nos artigos 9º, 10 e 487, parágrafo único, todos do NCPC, 

manifeste-se a parte autora quanto à possível ocorrência de prescrição, 

no prazo de 10 dias.

Após, tornem conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67023 Nr: 365-17.2018.811.0107

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Martins Pinho, Jose Martins Stieven Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, proposta por JOSÉ 

MARTINS PINHO e outro em face de C. VALE – COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL, ambos devidamente qualificados nos autos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

De início, verifico que os documentos apresentados pela parte autora (ref. 

08) não prestam para comprovar a hipossuficiência econômica alegada, o 

que impossibilita o deferimento da AJG.

 De outro vértice, entendo que deve ser-lhes oportunizado o pagamento 

parcelado das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6º do Novo 

Código de Processo Civil c/c artigo 468, §§ 6º, 7º e 8º da CNGC, o qual 

deverá ser recolhido em 04 (quatro) parcelas iguais e sucessivas, 

devendo a parte embargante, comprovar os pagamentos nos autos até o 

dia 10 (dez) de cada mês. Consigno que a inadimplência de quaisquer 

umas das parcelas deverá ser certificado pela secretária da Vara Única, 

fazendo conclusão do feito, para a extinção sem resolução do mérito do 

processo.

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.

Apense-se ao feito indicado na exordial e certifique-se quanto à 

tempestividade. Se no prazo, recebo os embargos para discussão.

Intime-se a embargada para impugnar no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir.

Após, devolvam os autos conclusos para análise da possibilidade de 

julgamento antecipado do pedido ou designação de audiência, consoante 

disposição do art. 920 do Código Processual Civil.

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63671 Nr: 1142-36.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉO LUIZ BERTEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ROMAN ROSS, NELSON ROMAN 

ROSS, WANDERLEIA ARALDI ROMAN ROSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Anterior à apreciação do pedido de ref. 21, determino a expedição de 

mandado de busca e apreensão da coisa, com fulcro no art. 806, § 2°, do 

NCPC.

Restando infrutífera a determinação supra, certifique-se e venham os 

autos conclusos para deliberações pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56078 Nr: 884-94.2015.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉLIO LACERDA INÁCIO, JONAS LACERDA INÁCIO, 

NEWTON LACERDA INÁCIO, NILZA LACERDA INÁCIO, NELSON LACERDA 

INÁCIO, Narciso Lacerda Inácio, Neusa Lacerda Inácio, ALESSANDRA 

VALENTIM SCALON INACIO, MARIGLORIA FREITAS CAETANO DE 

OLIVEIRA INACIO, ELAINE LUZIA PAIVA INACIO, VERONICA SEVERINO 

AQUINO, SUZANA GONÇALVES DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olerindo Pedro de Barros, JOSEMAR 

LONDERO, HELENA ZAPELLO LONDERO, Jane Aparecida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1-) Incialmente, retifico, de ofício, o valor da causa, uma vez que o valor 

atribuído pelos autores não corresponde ao do bem perseguido no feito, 

qual seja, um imóvel rural de 3.630 hectares, cujo valor venal na região é 

de aproximadamente R$2.000,00 (dois mil reais) por hectare. Assim, 

determino a retificação do valor da causa para R$ 7.000.000,00 (sete 

milhões de reais), tendo como base o valor venal dos imóveis rurais desta 

jurisdição. Preclusa a via recursal, providencie a Secretaria do Juízo as 

alterações necessárias junto ao Sistema Apolo e Cartório Distribuidor

2-) Em prosseguimento, determino o recolhimento das custas e taxas 

complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

3-) Indefiro o pedido de constatação "in locu", pois é impossível o 

requerido Olerindo Pedro de Barros estar ocupando a posse do imóvel, eis 

que já é falecido, fato notoriamente conhecido nesta região. Ademais, 

incumbe aos autores comprovarem os requisitos necessários a ação 

reivindicatória. Assim, deve o autor manifestar seu interesse na citação do 

espólio ou exclusão deste do polo passivo da ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de presunção tácita da desistência, em relação ao 

requerido Olerindo.

4-) Havendo pedido de extinção parcial, venham os autos conclusos.

5-) Caso contrário, deverá o autor promover o regular andamento do feito.

Cumpra-se.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77747 Nr: 772-60.2017.811.0106

 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: Leoni Colombeli, Marlene Ivete Schafer Colombeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Beraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAILOR HENRIQUE SOUZA - 

OAB:21916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carbonieri &¨Rodrigues 

Advogados - OAB:MT 1.004, Edmar de Jesus Rodrigues - OAB:MT 
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10.438, Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:MT 15.651

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de providenciar a expedição das cartas precatórias na forma requerida 

nas f. 256-257, devendo a parte providenciar as distribuições, 

comprovando nos autos, atentando para o contido no Artigo 389 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

Mato-Grossense.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74420 Nr: 577-46.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley da Silva Medeiros, Marta Cândida dos 

Reis Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - OAB:MT 

12025

 Trata-se de Ação Penal iniciada por denúncia do Ministério Público, na 

qual imputa à acusada Marta Candido dos Reais a conduta delitiva prevista 

no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, e ao acusado Wesley da Silva 

Medeiros a conduta prevista no art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro.

Marta Candido dos Reais:

Foi oferecida à acusada proposta de transação penal, fls. 58, a qual foi 

aceita e integralmente cumprida, conforme recibos de fls. 85/86.

Sendo assim, DECLARO extinta a punibilidade em relação à conduta na 

qual a ré foi denunciada.

Certifique, a Secretaria, de que não constará para fins de antecedentes 

criminais, tampouco efeitos civis, somente para vedar o mesmo benefício 

no prazo de 5 (cinco) anos (LJE, § 4º, art. 76).

Wesley da Silva Medeiros:

Foi oferecida ao acusado proposta de suspensão condicional do 

processo pelo período de 02 anos, mediante o cumprimento de condições 

das quais o mesmo já foi intimado, fls. 83.

Entretanto, verifica-se da certidão de fls. 03-A, que o acusado não vem 

comparecendo em juízo para cumprir com a condição imposta no item “II”, 

do termo de audiência de fls. 83.

Sendo assim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que tome 

ciência da extinção de punibilidade de Maria Candido dos Reis e se 

manifeste em relação ao cumprimento da suspensão condicional do 

processo por Wesley da Silva Medeiros.

P.R.I.C.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80964 Nr: 1674-12.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE GARCIA BOMEDIANO, LUIZA GARCIA 

AGUERA, JOSE PEDRO PINHEIRO, ITOPACI GUAIARA MARCONDES 

PINHEIRO, RENATO MARCONDES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E 

COLONIZACAO LTDA, VICENTE DA RIVA, Colonizadora Rio Teles Pires 

S/A, INDIA S/A INDUSTRIAS NACIONAIS DE INICIATIVAS 

AGROPECUARIAS , MAUTA AGRICOLA E COLONIZAÇÃO S/A, NELSON 

PULICE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de evidência, por ausência dos 

requisitos caracterizados dispostos no artigo 311 do CPC e, considerando 

a improvável autocomposição da lide, deixo de designar audiência de que 

alude o artigo 334 do CPC.Por fim, ressalto que foi corrijo de ofício o valor 

dado à causa para R$1.000.000,00 (um milhão de reais), pois pretendem 

os autores anular escritura relativa a mais de 11.000ha (onze mil 

hectares). DEFIRO desde já o parcelamento das custas e taxas 

processuais, em 06 (seis) vezes, com fundamento no artigo 98, §6º, do 

CPC, todavia, considerando-se o valor da causa como um milhão de reais. 

Procedam os autores o recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, isso considerando o novo valor da 

causa acima determinano.Sem prejuízo do prazo para pagamento das 

custas conforme acima deferido e da pena de extinção, citem-se os 

requeridos para apresentarem defesa nos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos articulados pelos 

autores (artigo 334, CPC). Dispensa a audiência de conciliação.Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79280 Nr: 707-64.2018.811.0095

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A - 

CHTP, Instituto Ecológico Cristalino Ltda., JOÃO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC

 Vistos.

Ante os documentos careados às fls. 348/362, entre eles: Relatório 

Técnico de Vistoria; Notificação Extrajudicial e Autorização Ambiental 

(IBAMA) para supressão de vegetação, DEFIRO a suspensão da liminar de 

imissão provisória na posse da àrea em comento, refernte a ré CHTP,, até 

ulterior comprovação de de autorização do orgão ambiental para 

interferência no imóvel da ré CHTP.

Intime-se a requerente Paranaíta Ribeirãozinho da presente decisão, 

intimando para cessar imediatamente qualquer obra no imóvel utilizado pela 

corré CHTP, sob pena de multa diária no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), limitada há 30 dias.

Dê-se ciência ao IBAMA, para que informe se a passagem dos cabos pela 

autora no imóvel da CHTP pode acarretar prejuízos ambientais para a 

coletividade, ou perda da licença ambiental da CHTP.

Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78769 Nr: 395-88.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Aragon, COLOMBO 

AGRONEGÓCIOS EIRELI, RODRIGO REIS COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY RODRIGUES ARANTES - 

OAB:13616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora, para impugnar as 

contestações no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81076 Nr: 1731-30.2018.811.0095

 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 Rodrigues Aragon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DA SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É porque a alegação de que a cártula foi protestada em razão da 

inexistência de saldo, em decorrência da sustação do cheque permutado 

(R$ 40.000,00) não é motivo hábil para o deferimento do pedido liminar, 

ante a impossibilidade jurídica de vinculação dos títulos em questão, 

consagrado, razão pela qual INDEFIRO a liminar vindicada às fls. 42/46.Por 

fim, postergo o pedido de antecipação de tutela consistente no 

levantamento do valor correspondente ao título sustado (R$ 40.000,00), 

depositado em juízo pela parte requerida nos autos da ação principal 

(Colombo Agronegócios) até posterior manifestação da parte 

embargada.Recebo os presentes Embargos nos termos dos artigos 674 e 

675 do NCPC, e nos termos do artigo 676 do NCPC, defiro o apensamento 

aos autos de número 395-88.2018.811.0007 – Código Apolo 

78769.CITE-SE o Embargado, por meio de seu advogado, via DJE, para 

responder à demanda no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o artigo 675 

do Novo Código de Processo Civil, constando a advertência dos artigos 

334 e 344 do NCPC.Promova a escrivania a alteração no sistema Apolo, 

passando a constar no polo ativo a pessoa jurídica Imobiliária Alta Floresta 

ME.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81448 Nr: 1932-22.2018.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,1) Recebo a inicial, bem como DEFIRO a gratuidade de justiça 

diante da presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/152) 

Processe-se o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC/2015, artigo 

189, II).3) CITE-SE pessoalmente a parte ré para comparecer à audiência 

de mediação e conciliação que será realizada pelo conciliador desta 

Comarca no dia 20 de setembro de 2018, às 16:00 horas, observando-se 

o disposto no § 1º do art. 695 do CPC/2015 (o mandado de citação conterá 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo) e que a citação deverá 

ocorrer com antecedência mínima de 15 dias da data supra designada 

(CPC, art. 695, § 2º), bem como, que a parte ré deverá comparecer à 

audiência acompanhada de seu advogado, ou, de Defensor Público (CPC, 

art. 695, § 4º).3.1) CONSIGNE-SE, por fim, no ato de citação que, caso não 

haja autocomposição na audiência[...]

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66310 Nr: 3177-30.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Gonçalves dos Santos, Leonardo 

Moraes Pinto, Allyson Fontoura Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/O, Dionildo Gomes Campos - OAB:3302, FILIPE GIMENES 

DE FREITAS - OAB:6709/O

 III) - DISPOSITIVO.

ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia, para o fim de 

CONDENAR o réu LUCAS GONÇALVES DOS SANTOS, já qualificado nos 

autos, dando-o como incurso nas sanções prevista no artigo 33, “caput”, 

da Lei 11.343/2006 e artigo 180, “caput”, do Código Penal e, ABSOLVÊ-LO 

do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, com fulcro no artigo 

386, inciso VII, do Código de Processo Penal; CONDENAR o réu 

LEONARDO MORAES PINTO, já qualificado nos autos, dando-o como 

incurso nas sanções prevista no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 e, 

ABSOLVÊ-LO dos crimes previstos no artigo 35 da Lei 11.343/2006 e 

artigo 180, “caput”, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal; e CONDENAR o réu ALLYSON FONTOURA 

CAVALCANTE, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas 

sanções prevista no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 e, 

ABSOLVÊ-LO dos crimes previstos no artigo 35 da Lei 11.343/2006 e 

artigo 180, “caput”, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal.

 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

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a eventual 

responsabilidade autoria do crime de roubo qualificado (artigo 157, incisos 

I, II e V, do Código Penal), em face dos indiciados BRUNO ALMEIDA 

BORGES e ISLAYNE CRISTINE DE SOUZA SILVA.

O Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento do presente feito, 

ante há ausência de elementos probatórios para respaldar a ação penal, 

uma vez que não há indícios de autoria.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Analisando o presente inquérito policial, verifico que foram feitas pela 

Autoridade Policial diversas investigações, bem como oitivas de 

testemunhas no intuito averiguar a autoria do crime em comento, no 

entanto, não se contatou qualquer elementos de prova demonstrando o 

envolvimento dos indiciados Bruno Almeida Borges e Islayne Cristine de 

Souza Silva no crime de roubo em comento, não havendo nos presentes 

autos indícios suficientes de autoria para o oferecimento da denúncia.

Ante o exposto, constatada a ausência de indícios de autoria do crime em 

epígrafe, HOMOLOGO o pedido de arquivamento do parquet de ref. 136 

com relação aos indiciados BRUNO ALMEIDA BORGES e ISLAYNE 

CRISTINE DE SOUZA SILVA, observado o disposto no artigo 18 do Código 

de Processo Penal, devendo os autos prosseguir os autos com relação 

aos acusados DANILO LUCAS REZENDES e KLEBBER LIMA FERREIRA.

Aguarde-se a devolução das cartas precatórias expedidas para a oitiva 

das testemunhas e interrogatório dos réus.

Desde já, transcorrido o prazo previsto na CGNC para o cumprimento da 

carta precatória, oficie-se o Juízo deprecado solicitando a devolução da 

missiva devidamente cumprida, com urgência, por se tratar de processo 

com réu preso preventivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta/MT, 08 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69968 Nr: 1464-83.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosaldo dos Santos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o acusado foi regularmente citado, 

apresentou sua resposta à acusação em ref. 18, por meio de advogado 

nomeado.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.
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FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de setembro de 

2018, às 17h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa, bem como o réu, resida 

fora da comarca, expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Oficie-se a Penitenciária de Rondonópolis-MT para que providencie a 

condução do acusado ao Prédio deste Juízo, na data supra mencionada, 

para que o mesmo compareça a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta/MT, 08 de agosto de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70988 Nr: 1869-22.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.K. Prestadora de Serviços LTDA, Antonio Clovis 

Belondi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER AMANCIO DE BARROS - 

OAB:15181

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em 

favor do autor.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, 

em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 24 

de outubro de 2018, às 09h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa Comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70810 Nr: 1790-43.2018.811.0022

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Edson Marques de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Abre-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para se 

manifestar.

Após, venha-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de agosto de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66689 Nr: 161-34.2018.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de guarda com exoneração de alimentos proposta por 

ROGERIO MIRANDA BARBOSA em face de TATIANE DA CONCEIÇÃO 

PEREIRA ambos devidamente qualificados nos autos.

Em petição juntada em ref. 15, o autor, declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção deste sem resolução 

do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 15.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Tendo em vista que o requerido não foi citado no decurso do processo, 

nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69030 Nr: 1094-07.2018.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Torremocha Fim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:MT/9724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte embargante, para que acoste aos autos o devido 

comprovante de pagamento da guia de recolhimento das custas judiciais, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Após, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70057 Nr: 1499-43.2018.811.0022

 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: RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que logrei êxito em encontrar novo endereço da requerida 

pelo Sistema Infojud, expeça-se a carta precatória no endereço de ref.19.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69419 Nr: 1254-32.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdC, ELdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que os requerentes não juntaram as guias 

de recolhimento das custas processuais ou formularam pedido de justiça 

gratuita.

Diante do exposto, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

concedo aos requerentes o prazo de 15 (quinze) dias, para ou juntar aos 

autos as guias de recolhimento das taxas e custas processuais, 

juntamente com os devidos comprovantes de pagamento, ou formular 

pedido de justiça gratuita nos termos da Lei.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 01 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69921 Nr: 1446-62.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlandino Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Defiro o pedido da assistência judiciária gratuita.

(...)designo audiência de conciliação para o dia 10 de outubro de 2018, às 

08h40min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

Comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de 

advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação do requerido 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).Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da audiência de conciliação 

designada.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 01 de agosto de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70226 Nr: 1548-84.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 01 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63037 Nr: 1804-61.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilmar de Almeida Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para se manifestar e requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64070 Nr: 2253-19.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMSdA, SMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que não possuiDefensoria Pública nesta comarca, 

nomeie-se a Sra. Gestora Judiciária advogado dativo para proceder a 
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defesa do réu um dos nobres advogados militantes desta Comarca, 

intimando-o para apresentar a defesa do réu, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64477 Nr: 2403-97.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDB, Wilma Maria Duarte Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clínica Odonto Company

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o trâmite do presente feito encontra-se 

em ordem.

Intime-se a parte requerente pessoalmente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 485, inciso III e §1º, do Código de 

Processo Civil.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Pedra Preta-MT, 03 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53833 Nr: 413-08.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tecnart Com e Ind de Moveis Ltda, Jose 

Ferreira da Silva, Francisco Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, com 

fulcro no artigo 40, caput, da Lei n.º 6.830/80.

Após, decorrido o prazo supra, abra-se vista ao representante judicial da 

Fazenda Pública para se manifestar nos autos informando o atual 

endereço do executado, no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina 

art. 40, §1º, da Lei 6.830/80.

Sem manifestação, nos termos do §2º, arquive-se com as consequências 

do §4º do mesmo artigo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de agosto de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69888 Nr: 1433-63.2018.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANAUD - PROJETOS AGROPECUÁRIOS E 

CONTÁBEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Contó

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:MT/5.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do fato de que se trata de Comarca contígua (Rondonópolis/Pedra 

Preta) a qual se dispensa a confecção de carta precatória para a 

finalidade em tela, determino a imediata devolução ao Juízo de 

Rondonópolis – MT, a teor do Provimento n.º 021/2012-CM.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de agosto de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68787 Nr: 985-90.2018.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adjarbas Guerra Taxis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Carvalho da Silva Júnior - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SORAYA TEDESCO - OAB:150369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifico que a data designada para audiência constante na carta 

precatória já transcorreu.

Desta feita, comunique ao juiz deprecante, a solicitação de nova data para 

audiência, para cumprimento do ato deprecado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de agosto de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69750 Nr: 1386-89.2018.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BERTAGLI DE LIMA, MARCOS LEANDRO 

AVILA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE IVAN GUIMARAES PEREIRA 

- OAB:13037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o autor não recolheu as custas e taxas 

judiciais do processo.

Desta feita, nos termos dos artigos 292 e 321, ambos do Código de 

Processo Civil, concedo ao requerente o prazo de 05 (cinco) dias, para 

efetuar o pagamento das custas e taxas judiciais da carta precatória, sob 

pena devolução da missiva sem o cumprimento do ato deprecado.

Desde já, caso transcorra o prazo supra sem o recolhimento das taxas e 

custas, determino a devolução da carta precatória ao juiz deprecante.

Caso contrario, havendo recolhimento das taxas e custas, recebo a 

presente precatória, uma vez que, de acordo com os requisitos legais do 

artigo 260 do CPC.

Devendo se proceder à penhora e avaliação do seguinte bem: Fazenda 

Nossa Senhora Aparecida, com a área de 100,00 ha, dentro das divisas 

metragens e confrontações constantes da matrícula sob n.º 3.590 do 

Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Petra-MT, conforme deprecado.

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, 

artigos 388, 389 e seguintes.

Cumpra-se conforme o deprecado.

Após o cumprimento, baixem e devolva-se com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134327 Nr: 1668-46.2017.811.0028

 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: IMDS, KHPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consideração à PORTARIA N° 725/2018-DJTJ/PRESS que suspendeu 

as atividades do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso no dia 

28/05/2018 (segunda-feira), em decorrência da greve-geral dos 

caminhoneiros. Se faz necessária a redesignação de audiência de 

conciliação, a qual ocorrerá em 10 de agosto de 2018, às 10h20min.

Maxsuélen da Silva Moreira

 Conciliadora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 98874 Nr: 1414-78.2014.811.0028

 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: Adilson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A - Telecomunicações de 

São Paulo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alberto Couto Maciel - 

OAB:513/DF, Daniel França Silva - OAB:17826-A/MT

 Certifico que tendo em vista a expedição do Alvará nº 425597-6/2018, 

faço a INTIMAÇÃO da parte contrária para apresentar impugnação ou 

recurso, acerca do levantamento de valores nos autos, no prazo de 02 

(dois) dias utéis, conforme Provimento nº 68 de 03/05/2018 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 70622 Nr: 1434-74.2011.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvencio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora referente a juntada de referência 105

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 3178 Nr: 57-20.2001.811.0028

 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: MPdEdMG, JLdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdO, JLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO ROBERTO DA COSTA 

MARQUES - OAB:2818

 INTIMAR o advogado para que devolva os autos no prazo de 03 

(três)dias, sob pena de perder o direito á vista fora de cartório, nos 

termos do art. 431 da CNGC / CORREGEDORIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62595 Nr: 2116-63.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlinda Maria de Arruda

 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: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 CÓDIGO: 56808

DESPACHO

 VISTOS,

Intime-se o autor para no prazo de 15 (quinze) dias junte nos autos 

documentação legível.

 Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159704 Nr: 4034-24.2018.811.0028

 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: BENTA VICENCIA DA SILVA PRADO AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal.A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida.Dessa forma, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 13 de Fevereiro de 2019, às 

15h00min.Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias.Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico que não foi acostado aos 

autos o referido requerimento indeferido, intime-se a parte autora para 

juntar os documentos no prazo de 15 (quinze) dias.Defiro o pedido de 

Justiça Gratuita.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 55166 Nr: 457-19.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ejalia da Silva Campos Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procurador Federal - INSS - OAB:3.833

 CÓDIGO: 55166

DESPACHO

Considerando a certidão de ref. 108, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal com os cumprimentos deste Juízo, independente de juízo de 

admissibilidade.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158995 Nr: 3745-91.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitacir Belica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art.300 do CPC, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pretendida determinando a expedição de mandado de 

Busca e Apreensão em face do Requerido, sob o bem descrito na 

exordial, nomeando como depositário fiel do bem o Requerente.Lavre-se o 

respectivo termo de compromisso. REMETAM-SE os autos ao 

Concil iador/Mediador para designação de audiência de 

conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.Efetivada a medida, 

CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC.Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334).Consigne-se 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 articula os pelo autor (NCPC art. 

344).INTIME-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122963 Nr: 1765-80.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco de Campos Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vila Nova Leilões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094

 CÓDIGO: 122963

DESPACHO

VISTOS,

Cumpra-se despacho ref. 56.

 Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 105809 Nr: 413-24.2015.811.0028

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdDdCedAdP, MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora por meio de seu advogado constituído para intimar do inteiro 

teor da sentença de fls. 146.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 56305 Nr: 671-10.2010.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Antonio Caldas Penha, Wita da Silva 

Pinheiro, Lilian Aparecida da Silva, Douglas de Arruda Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Joel Feliciano Moreira - OAB:6833

 Intimar advogados dos denunciados Wita da Silva Pinheiro e Douglas de 

Arruda Rodrigues para no prazo legal apresentarem as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 105809 Nr: 413-24.2015.811.0028

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdDdCedAdP, MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 105809

SENTENÇA

VISTOS,

 Trata-se de uma medida de Proteção proposta pelo Ministério Publico em 

favor de ERICK MARIANO DA SILVA.

 O Ministério Público manifestou nos autos postulando pela extinção do 

feito nas fls.141.

Analisando detidamente os presentes autos, resta clara a perda do objeto, 

uma vez que a jovem não se encontra mas em situação de risco.

Não há deste modo, nenhum interesse processual no prosseguimento da 

presente ação. Verificada, por certo, a ausência superveniente do 

interesse processual, de modo a configurar a carência da ação.

Neste sentido, eis o seguintes julgado selecionado por Alexandre de 

Paula, em seu Código de Processo Civil Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, 

pág. 14:

“O interesse de agir deve existir no momento em que a sentença for 

proferida. Se ele existir no início da causa, mas desaparecer naquela 

fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. 

do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, res. Des. Leite Cintra; JTJSP 

163/9)”

Dessa feita, é visível e latente a falta de interesse processual, devendo o 

feito ser extinto e encaminhado ao arquivo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do 

mérito, determinando o arquivamento dos autos, porquanto verificada a 

perda do objeto do feito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 80922 Nr: 1635-32.2012.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juraci Pedro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 INTIMANDO a parte requerida, que nos autos de Carta Precatória nº 

0167396-04.2017.8.19.001, distribuida perante a 31ª Vara Criminal da 

Comarca do Rio de Janeiro/RJ, encontra-se designada audiência para o 

dia 05/10/2017, às 14:00 horas, para oitiva da testemunha - André 

Montezuma Rebula.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158473 Nr: 3561-38.2018.811.0028

 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 Honda S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Marcelo Marques de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para tomar ciência da juntada de ref; 16

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156607 Nr: 2875-46.2018.811.0028

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valci Maria Ferreira

 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:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que emende a petição inicial nos termos 

do art. 321 do CPC/2015, sob pena de indeferimento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012102-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HONORATO FABIANO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012102-55.2017.8.11.0028. REQUERENTE: HONORATO FABIANO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 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. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 
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sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013579-16.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ROSIMARY ANTONIA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Atendendo aos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Das preliminares Ausência de protocolo de atendimento da não 

contratação dos serviços. Esta preliminar se confunde com o mérito da 

questão que será devidamente analisada. E a provocação do judiciário já 

faz exsurgir a necessidade dele para resolver a situação conflituosa. 

Ademais o ato questionado persiste no tempo, legitimado a requerente e 

fazendo surgir o seu interesse de agir. Cabe ressaltar que os Juizados 

Especiais norteiam-se pelos princípios da informalidade e celeridade, 

contentando-se tão somente com a descrição dos fatos e dos 

fundamentos, sendo desnecessária a caracterização técnica de tais 

elementos na inicial, consoante se infere do artigo 14, §1º da Lei n. 

9.099/95. Ademais, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo autor 

é admitido pelo ordenamento jurídico pátrio, além do que, conforme 

anteriormente mencionado, a lide se baliza no reconhecimento da 

existência ou não de suposto dano moral sofrido, prática essa que vai de 

encontro às normas prescritas no Código de Defesa do Consumidor. Por 

tais razões, rejeito as preliminares suscitadas em sede de contestação. 

Do mérito Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGENCIA, que 

move ROSIMARY ANTONIA DE ALMEIDA em face de TELEFONICA S/A 

(VIVO) A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos 

artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus 

da prova. Para balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do 

disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. Da análise dos documentos acostados 

na exordial permite constatar que o registro dos dados da reclamante com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 
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deu por solicitação da reclamada, cuja origem a Reclamante alega 

desconhecer, sendo certa que jamais firmou qualquer contrato com a 

Reclamada que viesse a justificar a restrição em apreço. A Reclamada na 

contestação alegou a regularidade do débito negativado, porem não logrou 

comprovar a solicitação do serviço oferecido, pois, não foram juntados 

aos autos nenhum documento para a comprovação da contratação, em 

especial o contrato nem o áudio via atendimento call-center. Afirma que a 

requerente migrou para modalidade pos-paga. Em que pese a requerida 

juntar nos autos as faturas geradas e ao relatório detalhado com as 

ligações, esta não demonstrou a legitimidade da relação jurídica entre as 

partes, ou seja, não juntou a forma pela qual foi contratada o plano, não se 

eximindo do ônus que lhe cabia. Portanto, restou demonstrado a 

inexistência do referido débito. Em fase de impugnação a parte requerente 

alega que não houve nenhuma contratação e desta forma os danos 

morais são devidos. Diante dos documentos juntados na inicial e na 

contestação, nota-se que não ficou demonstrada a contratação do plano, 

se realizada de forma válida, por intermédio de call-center deveria ter 

juntado a gravação. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção do 

crédito é de alta relevância e de graves consequências, de modo que a 

requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. No entanto, a doutrina e 

jurisprudência ensinam que, em se tratando de dano moral puro não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa. Afere-se dos autos que a parte requerente possui outra 

negativação anterior a anotação em análise nos presentes autos. Nesse 

particular, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento cristalizado 

no seguinte enunciado: Súmula 385 do STJ - Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Portanto, o fato de haver inscrição anterior e legítima, no 

extrato do SPC/SERASA acostado a inicial consta outra restrição, anterior 

a que esta sendo discutida nos autos, inserida em 19/12/2015 – R$ 229,30 

- Banco Bradesco, meses antes da inserção do débito da empresa 

requerida, o que por si só já justificaria a negativa de indenização, com 

fundamento no enunciado de súmula supra citado. Em acréscimo, 

denota-se que embora a inscrição não seja legítima, urge mencionar que 

passível de indenização é aquele dano consistente na lesão de um bem 

jurídico extrapatrimonial albergado pelos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Desse 

modo, em decorrência da preexistência de inscrição legítima, não há que 

se falar em ocorrência de dano moral indenizável, pois não houve lesão a 

nenhum dos bem jurídicos acima mencionados, bem como, o requerente 

não comprovou ter sofrido qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, para: 

DECLARAR a inexistência do referido débito da requerente no valor de R$ 

172,48 (cento e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos)– contrato 

n. 2131949875, bem como TORNAR definitiva a liminar deferida no Id 

8632775, para a exclusão do nome da requerente no cadastro restritivo 

de órgãos de proteção ao crédito, somente do débito supracitado. 

DETERMINAR o cadastro do patrono no polo passivo. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012788-47.2017.8.11.0028. REQUERENTE: SANTINA PEREIRA DOS 

SANTOS ALVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado 

o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 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. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 
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declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo 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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019053-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019053-02.2016.8.11.0028. REQUERENTE: FLAVIO DA SILVA RONDON 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido 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. Das preliminares A requerida suscita a preliminar 

ante a ausência de comprovante de endereço em nome do requerente. 

Pois o comprovante de endereço anexo aos autos encontra-se em nome 

diverso do polo ativo e este é um dos requisitos essenciais ao ajuizamento 

da demanda, com base no dispositivo art. 319 do CPC. Contudo, 

analisando os autos, verifica-se que o comprovante de endereço esta em 

nome da genitora do requerente. Razão pela qual REJEITO a preliminar 

suscitada pela requerida. 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. Passo a análise 

do mérito da demanda. Do mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM 

TUTELA ANTECIPADA que move FLAVIO DA SILVA RONDON em face da 

BANCO BRADESCO S.A.. Narra a inicial que a parte requerente foi 

surpreendida com a restrição do seu CPF, constando débito no valor de 

R$ 293,98 – contrato 0258625741. Afirma o requerente desconhecer 

qualquer relação contratual junto a instituição bancária, ora requerida. 

Razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência de debito, retirada da 

restrição do Serasa e a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por dano moral. O requerente afirma de forma absoluta que 

não tem débito com a requerida, que a cobrança e a restrição são 

totalmente indevidas. Em contestação a requerida não comprovou 

devidamente a relação jurídica entres as partes. Não trouxe aos autos 

prova cabal, qualquer contrato, ou outra prova de que comprove que a 

requerente tenha solicitado e/ou utilizado dos serviços fornecidos. Restou 

demonstrado que a cobrança é indevida, pois não comprovou a existência 

do débito. Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento 

da culpa da requerida por eventuais danos causados a requerente 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 do requerente no cadastro restritivo de órgão de 

proteção ao crédito pelo débito em discussão. 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/2015, para: 

DECLARAR a inexistência do débito de R$ 293,98 (duzentos e noventa e 

três reais e noventa e oito centavos) - contrato n. 0258625741. TORNAR 

definitiva a liminar deferida para a exclusão do nome do requerente o 

cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito referente ao débito 

em discussão na presente lide; CONDENAR a requerida a pagar ao 

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. Cadastrar o 

patrono da parte requerida no polo passivo. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013793-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU VILELA MENDES COLETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013793-07.2017.8.11.0028. REQUERENTE: IRINEU VILELA MENDES 

COLETO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) A parte 

requerente, através de seu advogado, juntou pedido de desistência da 

ação. ID 14427169 Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo 

único do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95) Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013438-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

URICO JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013438-94.2017.8.11.0028. REQUERENTE: URICO JOSE DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DIVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM TUTELA DE URGENCIA proposta por URICO JOSE DE 

ALMEIDA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A Designada audiência 

de conciliação para o dia 21/08/2017, constatou-se ausência da parte 

reclamante, conforme o termo de audiência acostado no ID 9520474. 

Estando as partes devidamente intimadas para o ato. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos 

termos art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. REVOGO a tutela deferida no ID 

8631999. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 
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54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitado em 

julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Viviany Cecilia Assis 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000624-38.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON PAULO DA CRUZ RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAMIR LUIZ BRENNER OAB - MT11326/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 4 de dezembro de 2018 as 

14:00h.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010492-23.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI FAVARETE OAB - MT0006847A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010492-23.2015.8.11.0028. EXEQUENTE: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT VISTOS, A parte exequente fora nomeada como advogado 

dativo para atuar junto ao processo penal n. 553-73.2006.811.0028, haja 

vista o não patrocínio da causa por outro defensor. Alega que a soma dos 

valores a título de verba honoraria é de R$ 22.497,30 (Vinte e Dois Mil, 

Quatrocentos e Noventa e Sete reais com Trinta Centavos), consoante 

sentença (documento anexo) na qual o magistrado fixa o valor de 30 URH, 

valor este fixado junto a tabela de honorários pela OAB/MT. Citada a parte 

executada ofereceu embargos à execução, arguindo que o valor fixado 

está em desacordo com o praticado. É o necessário, atendido o disposto 

no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Pois bem, 

após detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser 

julgado improcedente os embargos à execução ofertado pela parte 

contraria/executada. A parte embargante alega que a certidão extraída 

dos autos n. 553-73.2006.811.0028, sequer possui selo de validade, bem 

como o valor aplicado pelo magistrado condenando a embargante ao 

pagamento de honorários advocatícios é vultuosa e sem nexo com os atos 

costumeiramente praticados por aquele douto magistrado. Ora, em que 

pese a indignação da administração pública quanto ao valor determinado 

pelo magistrado nos autos n. 553-73.2006.811.0028, somente tal assertiva 

não possui o condão de trazer procedência aos embargos, uma vez que a 

aplicação dos honorários levou em conta o trabalho do patrono, bem como 

respeitou o mínimo estipulado pela OAB/MT. Outrossim, em que pese a 

certidão extraída dos autos n. 553-73.2006.811.0028, esteja sem selo, tal 

fato não deduz a sua impossibilidade de estar nos autos, uma vez que 

está assinada pelo escrivão que a emitiu. Dessa forma, tornando-se a 

decisão daquele magistrado título executivo judicial, possuindo o mesmo 

liquidez, certeza e exigibilidade, faz jus o embargado receber o que é seu 

por direito. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, INADMITO os embargos à execução por ausência de 

pressupostos processuais, e por isso como CONDENO a parte executada 

a pagar ao exequente o valor R$ 22.497,30 (Vinte e Dois Mil, Quatrocentos 

e Noventa e Sete reais com Trinta Centavos), acrescido de juros de 1% 

(um por cento) a.m. a ser contados a partir do vencimento da obrigação 

(art. 397 CC) e correção monetária (TR+0,5%) a partir do presente 

decisum. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, 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: 1000047-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA SILVA RONDON FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (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: 

1000047-94.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ROSALINA SILVA RONDON 

FURTADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELEONORA 

RODRIGUES DE CARVALHO DORILEO em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Narra a parte requerente que 

no ano de 2014, nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio, houve a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica por mais de 30 horas, o qual teria gerado 

prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis indenização por dano moral. 

Analisando a 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 provas robustas em sua contestação, um 

relatório demonstrando que a UC 6/401880-0 na época do fato pertencia a 

outro titular Sr. CARLOS PASSARELLI. Constata-se que a requerente 

passou a ser titular somente a partir do mês 07/2016. Corroborando com a 

afirmação, nota-se que o requerente apresentou na inicial a fatura de 

energia referente ao mês de 07/2016. Razão pela qual a presente 

demanda deve ser extinta por ilegitimidade ativa ad causam, tendo em 

vista que, a requerente não era a titular da Unidade Consumidora - UC na 

época do evento danoso – APAGÃO. 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. Razão pela 

qual acolho a preliminar, reconhecendo a ilegitimidade ativa ad causam. Em 

impugnação a parte requerente pugna todas as provas acostadas a 

contestação, alegando ser prova unilateral, porém esta deixou de trazer 

aos autos qualquer outro meio de prova para a elucidação dos fatos. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela extinção do feito sem julgamento do mérito, 

em razão da ilegitimidade ativa, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. 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: 8010418-66.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENE SILVA RONDON (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 
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010418-66.2015.8.11.0028. REQUERENTE: JOSENE SILVA RONDON 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Trata-se de Embargos de Declaração 

com efeitos infringentes opostos pelo TELEFONIA BRASIL S.A (VIVO) 

buscando sanar a contradição no tocante a apreciação da documentação 

acostada aos autos pela embargante, tendo em vista que foi localizado o 

contrato devidamente assinado pela autora. É o breve relato. Decido. 

Recebo os presentes embargos de declaração por serem tempestivos. Os 

embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o 

julgado, sem modificar, em princípio, sua substância; não operam novo 

julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir 

omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

sentença. Cumpre esclarecer que, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, 

cabem embargos declaratórios de decisão que contém obscuridade, 

contradição e ou omissão, ou ainda para corrigir erro material. Com efeito, 

da análise da decisão invectivada verifico que não há obscuridade, 

contradição, omissão e/ou erro material a serem sanados. Isto porque, a 

embargante busca novo julgamento, trazendo documentos novos como 

provas e argumentos que já foram analisados no mérito da sentença. Não 

esta configurada a contradição uma vez que não foi apresentada as 

provas no momento oportuno, na contestação. Razão pela qual não 

poderá este juízo analisar os documentos acostados aos embargos, ante 

a preclusão temporal. Sendo assim, ante a preclusão temporal, fato que 

impede o conhecimento e modificação da matéria decidida a sentença 

deve ser mantida. Não vislumbro qualquer omissão ou contradição na 

decisão proferida, tendo o julgador rebatido todos os argumentos 

presentes na contestação em ato decisório que julgou procedente a 

pretensão da parte autora. ANTE O EXPOSTO, por ser tempestivo RECEBO 

os presentes embargos de declaração, porém NEGO-LHE PROVIMENTO 

mantendo a decisão em todos os seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019139-70.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DOS ANJOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD (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 POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019139-70.2016.8.11.0028. REQUERENTE: RODRIGO DOS ANJOS DA 

SILVA REQUERIDO: BRADESCARD Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte reclamante requereu 

conforme evento de ID Num. 13238668 a extinção do feito em razão de 

não ter mais interesse no prosseguimento da demanda. 3. Desnecessária 

a anuência da parte reclamada – Enunciado 90 – FONAJE. 4. Diante do 

acima exposto, nos termos do artigo 485, VIII do CPC, c/c Enunciado nº 90 

– FONAJE, HOMOLOGO a desistência requerida na movimentação ID Num. 

13238668 e JULGO EXTINTO o presente feito sem julgamento do mérito. 5. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 6. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

7. Homologada e transitada em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo 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

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40502 Nr: 236-69.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Batista de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENUÉLITA BISPO DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 17.569-A, Letacio Vargas Leite - OAB:20.350 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido e determino a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias.

 Decorrido prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 10 dias.

 Cumpra-se

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18589 Nr: 2420-66.2010.811.0059

 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: Lusiene Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B/MT, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre o laudo socio-economico juntado aos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56829 Nr: 1472-51.2015.811.0059

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Sérgio Stürmer, Syanne Elizabet Wallauer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBAM Administração de Bens e Imóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244, Galeno Chaves da Costa - OAB:11902-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Marrey Sanchez - 

OAB:SP 168767

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GALENO CHAVES 

DA COSTA, para devolução dos autos nº 1472-51.2015.811.0059, 

Protocolo 56829, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 103426 Nr: 4533-12.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Aparecido dos Santos, Jeferson da 

Silva Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Talita Santana Costa - 

OAB:MT19324-B

 A investigação não conseguiu demonstrar que os acusados praticaram 

qualquer verbo previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.Além do mais, não 

foi apreendida balança ou outros instrumentos, como cadernos, 

anotações ou depoimentos testemunhais de usuários que induzam à 

traficância.Ademais, a denúncia disse apenas que o réu mantinha 

substância entorpecente ilícita em suas roupas intimas, mas NÃO 
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APRESENTOU ELEMENTOS MÍNIMOS QUE EVIDECIASSEM QUE ELE 

MANTINHA A DROGA COM A FINALIDADE DE TRAFICÂNCIA. VEJA-SE 

QUE SEQUER MENCIONOU-SE NA PEÇA ACUSATÓRIA O FATO DE TER 

SIDO O ACUSADO FLAGRADO EM CONVERSAS COM CLÁDIO OU 

QUALQUER OUTRA TESTEMUNHA QUE NOTEARIAM UM ENTENDIMENTO 

PARA CONFIGURAÇÃO DA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. EM QUE 

PESE HAVER DIVERGÊNCIA QUANTO AO DEPOIMENTOS DOS 

ACUSADOS, ESSA DIVERGÊNCIA NÃ PODE SER TOMADA COMO INDÍCIO 

DE QUALQUER COISA.POR TODAS ESTAS RAZÕES, REJEITO A 

DENÚNCIA OFERTADA EM FACE DOS ACUSDOS CLÁUDIO APARECIDO 

DOS SANTOS E JEFERSON SILVA LACERDA quanto á imputação prevista 

no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA DO RÉU CLÁUDIO APARECIDO DOS SANTOS.Desta forma, 

RECEBO a denúncia com relação ao crime capitulado no artigo 307, caput, 

do Código Penal.Considerando que já foi concedida liberdade provisória ao 

acusado Jeferson da Lacerda, EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE ALVARÁ DE 

SOLTURA PARA O RÉU CLÁUDIO APARECIDO DOS SANTOS, SE POR 

OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.Encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público e, posteriormente, para a defesa, para 

ciência.Oportunamente, tornem os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento quanto ao crime remanescente.Porto 

Alegre do Norte (MT), 08 de agosto de 2018.Marcos André da SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 86 Nr: 889-91.2000.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Araújo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Autos n.º 889-91.2000.811.0059 (código 86)

SENTENÇA

 Aqui se tem Ação Penal em que Ana Araújo de Souza foi pronunciada 

pela prática de crime de homicídio, tendo sido, ao final, condenada pelo 

egrégio Tribunal do Júri pela prática de homicídio privilegiado, somando a 

pena do juiz singular o montante de 4 anos, o que foi confirmado em sede 

de julgamento em Instância Superior.

Consta nos autos, no entanto, que a denúncia foi recebida em 25/2/1998 e 

a pronúncia dada em 2/12/2011.

Decido.

Considerando que a pena final foi fixada em 4 anos e, nestes casos, o 

Código Penal prevê 8 anos para que o Estado possa lograr uma execução, 

há que se cogitar de ter havido a prescrição da pretensão executória, na 

forma retroativa, entre a decisão que recebeu a denúncia e a sentença de 

pronúncia.

Tendo em conta que a denúncia foi recebida em 25/2/1998 e a pronúncia 

dada em 2/12/2011 sem que tenha, nesse período, ocorrido qualquer fato 

interruptivo da prescrição, imperiosa a necessidade de reconhecimento da 

prescrição na forma retroativa, entre a decisão que recebeu a denúncia e 

a sentença de pronúncia.

Sendo assim, RECONHECO A PRESCRIÇAO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA 

e EXTINGO A PUNIBILIDADE em relação Ana Araújo de Souza.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após, arquivem-se estes autos na condição de findo.

Porto Alegre do Norte (MT), 1º de agosto de 2018.

 Marcos André da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41090 Nr: 817-84.2012.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edmilson Pereira Nobresa, alcunha 

"Negão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Autos nº. 817-84.2012.811.0059 (código 41090)

Vistos em correição parcial.

Aqui se tem ação penal onde foi atribuída a JOSÉ EDMILSON NOBRESA, já 

qualificados nos autos, a prática da conduta tipificado no artigo 121, §2º, 

incisos I e IV, do Código Penal, na forma de artigo 14, inciso II, e artigo 61, 

inciso II, alíneas “e” e “h”, do mesmo diploma legal, com as implicações 

previstas na Lei nº. 8.072/1990.

 Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram memoriais 

finais, pugnando o Ministério Público pela pronúncia do acusado e a 

defesa pela impronúncia.

Proferida sentença, o acusado foi impronunciado em 15 de janeiro de 

2014. Naquela oportunidade, o Juízo sentenciante desclassificou a 

conduta contida na denúncia, condenando-o pela prática da conduta 

tipificada no artigo 129, §9º, do Código Penal, sendo-lhe aplicada uma 

pena de quatro meses de detenção, bem como foi fixado inicialmente o 

regime aberto para cumprimento da pena.

Entretanto, devidamente ciente quanto o teor da referida sentença, o 

Ministério Público interposto Recurso em Sentido Estrito, pugnando para 

reforma do decreto condenatório, pronunciando o acuado ao crime de 

homicídio tentado.

Apresentadas as contrarrazões recursais, tendo os autos sido remetidos 

a Instância Superior. Entrementes, no dia 19/12/2017, a sua Primeira 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso julgou 

improcedente o recurso ministerial, sendo mantida a sentença do Juízo a 

quo.

Este é o breve relatório.

Determino ao Gestor Judiciário que certifique quanto ao transito do 

acórdão, devendo expedir a guia provisória ou definitiva, se for o caso, do 

cumprimento de pena.

Por fim, designo audiência admonitória para o dia 04 de setembro de 2018, 

às 17h30, horário oficial de Cuiabá/MT, para que sejam aplicadas a 

condições para o cumprimento de sua pena.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte (MT), 03 de julho 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48974 Nr: 4691-43.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayana Gonçalves Rosa - 

OAB:36692-GO, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 Ante tudo o que foi dito até aqui nesta sentença, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA, para CONDENAR FABIANO BEZERRA 

DA SILVA às penas previstas no artigo 155 do Código Penal, com a 

qualificadora prevista nos § 1º e nas penas previstas para o crime 

capitulado no artigo 307 do mesmo diploma lega.. PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO.A condenação do réu 

restou consignada em em 2 anos de reclusão e pagamento de 13 

dias-multa pelo crime de furto e em relação ao crime do artigo 307 do 

Código Penal, a pena é foi estabelecida em 3 meses e 23 dias de 

detenção.Ora, considerando que a denúncia foi recebida em 31 de 

outubro de 2013, constata-se que ocorreu a prescrição pela pena 

aplicada. Isso porque a lei estabelece prazo de até 4 anos para punição 

de penas aplicadas em até 2 anos.Assim, EXTINGO A PUNIBILIDADE DE 

FABIANO BEZERRA DA SILVA em relação aos crimes objeto desta 

demanda.Ciência às partes.Após, arquivem-se estes autos na condição 

de findo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Marcos André da SilvaJuiz 

Substituto Porto Alegre do Norte(MT), 7 de agosto de 2018.Marcos André 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 21829 Nr: 431-89.2009.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdimar Ferreira de Sousa, vulgo "Gauchinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galeno Chaves da Costa - 
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OAB:11902-A/MT

 Ação Penal

Autos nº. 431-89.2009.811.0059 (código 21829)

Nestes autos, consta que Waldimar Ferreira de Souza foi condenado a 

cumprir as penas de 2 anos de reclusão em relação a tráfico de 

entorpecentes e 1 ano e 15 dias de reclusão em relação ao crime previsto 

na cabeça do artigo 180 do Código Penal (folhas 155/174).

Ora, considerando que a sentença foi publicada ainda no ano de 2011, 

constata-se que ocorreu a prescrição pela pena aplicada. Isso porque a 

lei estabelece prazo de até 4 anos para punição de penas aplicadas em 

até 2 anos.

Assim, EXTINGO A PUNIBILIDADE DE Waldimar Ferreira de Souza em 

relação aos crimes objeto desta demanda.

Revogo qualquer ordem de prisão que ainda esteja em vigor vinculada a 

estes autos, devendo o gestor judiciário certificar-se de que haja, se for o 

caso, expedição de contramando de prisão.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se estes autos na condição de findo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Porto Alegre do Norte (MT), 07 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38327 Nr: 2705-38.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welinton Lopes Gomes de Souza, Juliano 

Cézar Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428

 Vistos.

Trata-se de pedido de redesignação de audiência formulado pela Defesa 

técnica dos corréus.

Extrai dos autos que as pendências instrutórias são consubstanciadas, 

tão somente, quanto ao cumprimento da Carta Precatória expedida para 

Comarca de Sinop/MT para inquirição das vítimas Alex Júnior Neves 

Santoni e Luana Aparecida Souza Vieira, bem como acerca do 

interrogatório do corréu Welinton Lopes Gomes de Souza, o qual foi 

transferido para a Unidade Prisional desta Comarca.

Portanto, considerando que o pedido de redesignação foi apresentado 

pela própria defesa do corréu Welinton Lopes Gomes de Souza, o qual 

resta pendente seu interrogatório, sobretudo porque inexiste prejuízo para 

as partes, diante da proximidade das datas (próxima semana), DESIGNO 

NOVA SOLENIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO 

DAQUELE RÉU para o dia 22/08/2018, às 16h30.

Cientifique-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22755 Nr: 644-15.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 Certifico que diante do fim da suspensão deferida na ref. 80 em em 

cumprimento à mesma INTIMO o exequente para manifestar-se no prazo 

de 15(quinze) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 539 Nr: 7-02.1993.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdez Paes Falcão, Jean Wagner Sabatella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:14074/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDEZ PAES FALCÃO, Cpf: 

16175557115, Rg: 0486104, Filiação: Helio Maria Falcão e Rolândia Paes 

Falcão, data de nascimento: 08/12/1960, brasileiro(a), natural de Alto 

Paraguai-MT, convivente, vendedor e atualmente em local incerto e não 

sabido JEAN WAGNER SABATELLA, Filiação: Digenes Sabela e Graciere 

Sabela, casado(a), mecânico. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos réus do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, onde foi declarado a nulidade do julgamento pela Segunda Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça de Marto Grosso, cujo acórdão transitou em 

julgado em 26/02/2018.

Resumo da Inicial: Denuncia oferecida em 09/11/93, dando os réus 

incursos nas penas dos atigos 121, § 2º, incisos II e IV e artigoi 288 c/c 

artigo 69, c/c artigo 29, todos do Código Penal. Julgamento pelo Tribunal do 

Juri Popular anulado nos termos do voto do relator.

Despacho/Decisão: Vistos EM CORREIÇÃO – Portaria n. 31/2018/DF, Ofício 

Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ -, nos termos do que 

disciplina a Seção 03, Capítulo I, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 

41/2016-CGJ).Processo em ordem.CUMPRA-SE integralmente a decisão 

exarada nos autos.Às providências.Porto dos Gaúchos/MT, 03 de julho de 

2018.Rafael Depra Panichella Juiz Substituto em Cumulação

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aparecida L. Machado 

de Sousa, digitei.

Porto dos Gaúchos, 08 de agosto de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39191 Nr: 3098-60.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Daltro Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Pereira Batista - 

OAB:24433-O

 Vistos.

Considerando o decurso do prazo e a inércia do causídico, REVOGO a 

decisão de ref. 137, de modo que NOMEIO o Advogado Dr. DIOGO 

PEREIRA BATISTA, inscrito na OAB/MT sob o n° 24433-O, para patrocinar 

os interesses do acusado LUAN DALTRO GOMES DE SOUZA, nos termos 

e prazos legais.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirta-se que eventual negativa injustificada de patrocínio dos interesses 

da parte acarretará na sumária exclusão do causídico ora nomeado da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 

voluntariamente assentiu em exercer tal múnus, nos termos do Edital n.º 

02/2017/DF.

Registro, ainda, que os devidos honorários serão regularmente arbitrados 

em sede de sentença penal.

Promova o devido cadastramento do causídico no sistema Apolo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43032 Nr: 1875-38.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimilson Nunes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de ref. 17, nomeio o causídico Dr. TOBIAS 

PIVA, OAB-MT sob o nº 20730-O, para patrocinar a defesa do acusado 

EDIMILSON NUNES DOS SANTOS, nos termos e prazos legais.

Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus 

público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei nº 

1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 

(Estatuto da OAB).

Advirto, ainda, que os devidos honorários advocatícios serão 

regularmente arbitrados em sede de sentença penal.

Promova o devido cadastramento do causídico no sistema Apolo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43032 Nr: 1875-38.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimilson Nunes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 D E C I S Ã O

Vistos em CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – Ofício n° 10/2018/GAB/J-Aux.

Inicialmente, registro que os presentes autos de AÇÃO PENAL foram 

ordinariamente correicionados, nos termos do que disciplina a Seção 03, 

Capítulo I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Foro Judicial – C.N.G.C (Provimento nº 41/2016-CGJ) - Portaria 

n. 31/2018/DF, Ofício Circular n. 156/2018-CGJ e Portaria 31/2018-CGJ.

Ao que se depreende, portanto, o decreto de prisão preventiva 

encontra-se concretamente fundamentado e vinculado às especificidades 

do caso em análise, demonstrando a imprescindibilidade da manutenção 

da segregação cautelar do(s) acusado(s), tendo em vista a imperiosidade 

de assegurar a aplicação da lei penal, bem como preservar a ordem 

pública, de maneira a evitar-se que ele(s)/acusado(s) volte a delinquir.

Desta feita, entendo que a necessidade da custódia cautelar restou 

demonstrada com espeque em dados concretos dos autos – CPP, arts. 

312 e 313, inclusive verifico que não houve nenhuma modificação 

substancialmente fática desde a data da decisão que decretou a 

segregação cautelar, razão pela qual MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA 

tal como foi lançada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23297 Nr: 907-47.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Cardoso de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irmãos Ribeiro Exportação e Importação Ltda, 

Décio Moraes Ribeiro- espólio, Guilherme Moraes Ribeiro, Maria Lúcia 

Moraes Ribeiro, Magui Elza Facury Ribeiro, Banco Santander (Brasil) S/A, 

Sumatra Cafés do Brasil S/A, João Antonio Lian, Luís Antonio Moraes 

Ribeiro, Renata Aparecida Facury Ribeiro, Fernanda Maria Rodrigues de 

Menezes Ribeiro, RONALDO SOUZA VILAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrick Alves Costa - 

OAB:7993-B/MT, Paulo Tadeu Haendchen - OAB:2926/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelaide Lucila de Camargo 

- OAB:1933, Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio - 

OAB:11640/MS, Andréa B. F. Badin - OAB:197.587-SP, Anna Luiza 

Duarte - OAB:153.698-SP, Caio Eduardo de Aguirre - OAB:146555/SP, 

Carlos Antonio Peña - OAB:105802/SP, Cristina Giavina-Bianchi - 

OAB:205.685-SP, DANIEL RIBEIRO DE ALMEIDA VERGUEIRO - 

OAB:243879, Fernando Campos Scaff - OAB:104111/SP, Fernando 

do Nascimento Melo - OAB:OAB/MT 9.110, FRANCISCO AUGUSTO 

CALDARA DE ALMEIDA - OAB:195.328, Krikor Kaysserlian - 

OAB:26797//SP, LÚCIA HELENA FERNANDES DE BARROS - OAB:271049, 

Luiz Botelho de Macedo Costa Junior - OAB:74768/SP, LUIZ 

FERNANDO GUIZARDI CORDEIRO - OAB:203.947, Marcelo Dallamico - 

OAB:9705-A, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A, Octaviano 

Bazilio Duarte Filho - OAB:173448/SP, Renata Mahfuz - 

OAB:222977/SP, Rogério Florentino Pereira - OAB:201996

 INTIMO as partes através de seus advogados, para que, em igual prazo 

manifestem sobre o Laudo juntado aos autos na ref. 198.

Comarca de São Félix do Araguaia

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 002/2018/DFA

Doutora Janaína Cristina de Almeida, MMª. Juíza Substituta e Diretora do 

Foro da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, no uso de suas atribuições 

legais e etc.

CONSIDERANDO que o Excelentíssimo Senhor Presidente do E. TJMT, 

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, com o objetivo de oportunizar o 

estágio de estudantes de nível médio, aliado a necessidade de auxílio na 

prestação jur isd ic iona l ,  autor izou a t ravés  do  CIA n . 

0720502-55.2018.811.0017, em 01.08.2018, a este Juízo elaborar 

Processo Seletivo de Recrutamento e Cadastro de Reserva de Estagiários 

de Nível Médio;

1. Torna público a abertura do Processo Seletivo para o Recrutamento de 

Estagiários de Nível Médio e cadastro de reserva para esta Comarca de 

São Félix do Araguaia /MT;

2. O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos de acordo 

com o Edital n.º 014/2012/GSCP, de 16.5.2012, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico – MT n.º 8.813, em 17.5.2012; bem como com alterações 

contidas neste Edital.

2.1.Em complementação a redação do art. 2.3 do Edital 

n.014/2012/GSCP/TJMT "na data do inicio do estágio, o (a) candidato (a) 

deve ter a idade mínima de 16(dezesseis) anos completos; caso haja 

candidato aprovado, e ao ser convocado não ter a idade mínima de 

16(dezesseis) anos, este candidato irá para o final da fila da relação dos 

classificados,aguardando nova convocação, se acaso preenche os 

requisitos para participar do Estágio".

3. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas 

exclusivamente na Central de Administração do Fórum da Comarca São 

Félix do Araguaia/MT, situado na Avenida Dr. José Fragelli, n. 786, centro, 

São Félix do Araguaia /MT, no período compreendido entre 22.08.2018 a 

12.09.2018, no horário das 12h às 18h (MT);

3.1 No ato da inscrição, o candidato deverá estar munido de documento de 

identificação com foto, CPF, comprovante de residência e email atualizado;

4. As vagas serão preenchidas conforme o quantitativo a ser informado 

pela Divisão de Estágio Curricular do Departamento de Recurso Humanos 

do Tribunal de Justiça;

4.1 O candidato aprovado e convocado no quantitativo informado pela 

Divisão de Estágio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, deverá, no 

prazo de 05(cinco) dias, apresentarem junto a Diretoria do Foro desta 

Comarca, os documentos relacionados abaixo:

a)Cópia de RG (identidade) e CPF.

b)02(duas) fotografias tamanho 3X4 (recente).

c)Ficha cadastral preenchida.

d)Comprovante de residência.

e)Declaração de matrícula, expedida pela unidade de ensino.

f)Declaração de Parentesco.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado 

no átrio do Fórum.

São Félix do Araguaia, MT, 09 de Agosto de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta e Diretora do Foro
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139374 Nr: 2041-13.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Diego Alves Scalabrini, PSAV, GSAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claúdia Martins Vasconcelos de Macêdo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que as partes participaram da audiência agendada na 

presente data, firmando acordo, conforme termo acostado aos autos. 

Assim, devolvo os autos à Secretária para que seja encaminhado ao MPE 

para manifestação, sendo então dado normal prosseguimento ao feito, nos 

termos legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21096 Nr: 2000-90.2010.811.0017

 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: Benaia Adorno Mascarenhas

 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.

Em manifestação a petição retro, esta Magistrada passou a jurusdicionar 

nesta Comarca em 08 de janeiro de 2018 e tão logo os autos vieram 

conclusos, nomeou médica perita para realização da perícia medica.

No mais, atente-se a Serventia para o cumprimento das determinações 

constantes em fls. 92.

Com a informação da perita, intimem-se as partes da data e realização da 

perícia.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45119 Nr: 1515-17.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maico Antonio Fernandes Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1515-17.2015.811.0017 - Cód. 45119.

Autor: Ministério Público Estadual

 Recuperando: Maico Antônio Fernandes Costa

 Vistos, etc.

Intime-se o defensor do reeducando, Dr. Valdeci Carneiro dos Santos 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o cálculo atualizado 

de pena aportado à fl. 250 dos autos, conforme determinou o segundo 

parágrafo da decisão de fl. 249.

Por fim, atente-se Senhor Gestor, quanto ao cumprimento integral da 

decisão relacionada ao terceiro e quarto parágrafo da decisão às fls. 249, 

com a sua máxima urgência.

Após, volvam-me os autos conclusos.

 Às providências, em caráter de URGÊNCIA.

São Félix do Araguaia-MT, 08 de agosto de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43761 Nr: 722-78.2015.811.0017

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Queifi - Comercial Agropecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edgar de Queiroz Ferreira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor através de seu advogado Dr. Afonso Sueki Miyamoto 

para, nos termos do despacho a seguir, requerer o que entender de 

direito. Autos ID Nº 43761Vistos em correição, etc.Considerando que a 

presente ação possui vínculo com os autos de cód. 35454, determino o 

apensamento destes, para fins de melhor análise da liminar 

vindicada.Ainda, em virtude do lapso temporal percorrido desde a 

propositura da demanda, entendo necessário determinar a intimação do 

Requerente para que, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, ratifique o 

pleito inicial e/ou requeira o que entender de direito.Tudo cumprido, o que 

deverá ser certificado, tornem-me os autos conclusos para análise.Às 

providências.São Félix do Araguaia - MT, 26 de fevereiro de 

2018.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145377 Nr: 2119-70.2018.811.0017

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Oliveira da Silva Araújo, CCOA, CJOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Soares Azevedo - 

OAB:24163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de autorização formulado pela Srª Maria Aparecida 

Oliveira da Silva Araújo, genitora dos menores Cadmiel Carlos Oliveira 

Araújo e Carlos Jonatas Oliveira Araújo, visando a autorização para que 

seus filhos empreendam viagem ao exterior na sua companhia, mais 

precisamente para a cidade de Paris, na França, para visitarem o genitor 

Antônio Carlos de Araújo.

 Instruiu o pedido com os documentos de fl. 06/22.

O Ministério Público, à fl. 23, manifestou-se favorável ao pedido.

Relatei. Decido.

A autorização judicial para que os menores viajem ao exterior é 

necessária, mormente não ocorrerem qualquer das possibilidades de 

dispensa enumeradas pelo art. 84, I e II, da Lei n.8.069/90.

 O pedido procede, eis que os menores viajarão em companhia de sua 

genitora, devidamente autorizado pelo genitor, conforme procuração de 

fls. 06/07.

Ante o exposto e tendo sido juntada cópia autenticada de documento 

equivalente à autorização de viagem assinada pelo pai dos menores, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para autorizar os adolescentes, CADMIEL 

CARLOS OLIVEIRA ARAÚJO e CARLOS JONATAS OLIVEIRA ARAÚJO, já 

qualificados nos autos, a empreenderem viajem à Paris – França, em 

companhia de sua genitora, Srª MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA 

ARAÚJO.

Expeça-se o competente Alvará Judicial, devendo ser consignado no 

mesmo a sua validade pelo período de 01 (um) mês.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

 P.R.I.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Sem Custas.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142763 Nr: 581-54.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Braga Nascimento, Maria Marta de 

Fátima Marinho, Célio José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte Executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito (caput do artigo 829 do CPC), devendo constar no 

mandado que, não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça procederá, após transcorrido o prazo retro 
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mencionado, à penhora de bens e a sua avaliação (§1° do artigo 829 do 

CPC), preferindo-se aqueles indicados pelo credor na inicial (letra “c” do 

inciso II do artigo 798 do CPC), se houver, lavrando-se o respectivo auto.O 

oficial de justiça, não encontrando o Executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, observando preferencialmente 

os indicados pelo credor na inicial, se houver. Nos 10 (dez) dias seguintes 

à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o devedor 02 (duas) 

vezes em dias distintos e; havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1° 

do artigo 830 do CPC). Competirá ao Exequente requerer a citação por 

edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. Findo o prazo do 

edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829, convertendo-se o 

arresto em penhora em caso de não pagamento. Não havendo pagamento 

ou penhora de bens, intime-se a Exequente para indicar bens passíveis de 

penhora.No entanto, em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da dívida, sendo que, em caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade. Por fim, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte 

por cento), quando rejeitados os embargos à execução, podendo a 

majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do 

procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo 

Advogado do Exequente. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 04 de abril de 

2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142720 Nr: 553-86.2018.811.0017

 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 Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Braga Nascimento, Maria Marta de 

Fátima Marinho Silva, Célio José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte Executada para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito (caput do artigo 829 do CPC), devendo constar no 

mandado que, não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça procederá, após transcorrido o prazo retro 

mencionado, à penhora de bens e a sua avaliação (§1° do artigo 829 do 

CPC), preferindo-se aqueles indicados pelo credor na inicial (letra “c” do 

inciso II do artigo 798 do CPC), se houver, lavrando-se o respectivo auto.O 

oficial de justiça, não encontrando o Executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, observando preferencialmente 

os indicados pelo credor na inicial, se houver. Nos 10 (dez) dias seguintes 

à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o devedor 02 (duas) 

vezes em dias distintos e; havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1° 

do artigo 830 do CPC). Competirá ao Exequente requerer a citação por 

edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. Findo o prazo do 

edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829, convertendo-se o 

arresto em penhora em caso de não pagamento. Não havendo pagamento 

ou penhora de bens, intime-se a Exequente para indicar bens passíveis de 

penhora.No entanto, em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da dívida, sendo que, em caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade. Por fim, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte 

por cento), quando rejeitados os embargos à execução, podendo a 

majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do 

procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo 

Advogado do Exequente.

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17437 Nr: 687-31.2009.811.0017

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice Arruda Américo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yasuda Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabianie Martins Mattos - 

OAB:8920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Lucca 

Boligon - OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184/MT

 Em cumprimento ao item I da decisão de fls. 228, certifico detalhadamente 

que os Embargos de Declaração com efeito Infringentes é tempestivo, haja 

vista que a parte requerida foi intimada em 08/04/2010 DJE 8307 e o 

protocolo dos Embargos ocorreu em 12/04/2010, certifico ainda que o 

Recurso Inominado também é tempestivo, pois o recebimento dos 

Embargos ocorreu em 09/02/2011, a sentença julgando improcedente os 

Embargos em 22/01/2014, a intimação da parte em 24/01/2014 DJE 9223 e 

o protocolo do Recurso em 31/01/2014.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64075 Nr: 1142-29.2018.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Federal de Cáceres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS VALERIO DOS REIS, JOEL DOMINGOS 

DE SOUZA, JULIAN MARCOS GONÇALVES PARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838

 [...]Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, 

nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312 e parágrafo único do art. 313, 

todos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA 

as prisões em flagrante de JOSIAS VALERIO DOS REIS, JOEL DOMINGOS 

DE SOUZA e JULIAN MARCOS GONÇALVES PARO. Quanto ao pedido de 

autorização para acesso de dados nos celulares apreendidos:[...].Em face 

do posto, DEFIRO o pedido de quebra do sigilo de dados dos seguintes 

aparelhos celulares, devidamente apreendidos pela Autoridade Policial:- 01 

(um) aparelho celular da marca SAMSUNG, IMEI 1: 354611071706010/01 e 

IMEI 2: 354612071706018/01 encontrado com Joel;- 01 (um) aparelho 

celular da marca SAMSUNG, cor preta, encontrado com Josias.Quanto ao 

pedido de incineração de droga:Tendo em vista a inexistência de um local 

adequado para armazenamento, e desde que guardadas amostras 

necessárias à realização do laudo definitivo, defiro o pedido feito pela 

Autoridade Policial.Deverá a Autoridade Policial cientificar previamente o 

Ministério Público e a autoridade sanitária municipal da data e horário em 

que se dará a incineração, nos termos do artigo 50, §4º, da Lei 

11.343/06[...]Por fim, quanto à audiência de custódia, tenho que a 

realização desta restou impossibilitada por este magistrado, uma vez que 

este se encontra na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por ser titular da 3ª 

vara da mesma, e que os flagrados estão presos na Comarca de 

Cáceres/MT, inviabilizando até mesmo a audiência por meio de 

videoconferência, visto que os flagrados não estão detidos na comarca 

de Porto Esperidião, na qual este magistrado é responsável pelos feitos 

criminais.Assim, depreque-se a audiência de custódia dos flagrados para 

a comarca de Cáceres/MT, COM URGÊNCIA.Sirva a presente decisão 

como MANDADO. Ciência ao Ministério Público. Aguarde-se a remessa do 

respectivo inquérito policial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64025 Nr: 1117-16.2018.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber de Souza Silva - 
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OAB:8002, MARCIO ROBERTO CRUZ - OAB:MT 24328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1117-16.2018.811.0098

Código: 64025

Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 23/24, DEFIRO o pleito autoral quanto 

a antecipação da aludida audiência de justificação, tendo em vista o risco 

alegado.

Portanto, reconsidero a decisão de fl. 22 para REDESIGNAR A 

ANTECIPAÇÃO do ato para o dia 16 de AGOSTO de 2018, às 13h30min, 

outrora aprazado para 24/08/2018.

Consigno a dispensa de intimação das testemunhas arroladas, conforme 

pugnado pela parte autora, devendo a intimação do patrono ocorrer via 

publicação no DJE, em atenção ao principio da celeridade e economia 

processual.

Intimem-se.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Porto Esperidião-MT, 07 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50005 Nr: 1193-84.2011.811.0098

 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: Luciano de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:14554-E, Laudison Moraes Coelho - OAB:19353/MT, 

Marconi Amaral - OAB:21.464, Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Valeria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1193-84.2011.811.0098

Código: 50005

Vistos.

Manifeste-se a parte autora a respeito do disposto na certidão de fls. 97, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 07 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58415 Nr: 762-74.2016.811.0098

 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: MARINALVA NEVES REMEDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 762-74.2016.811.0039

Código nº: 58415

Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes do CPC.

 Após, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, intime-se a 

Autarquia Federal para que, caso queira, impugnar o cumprimento de 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do 

débito.

Não havendo impugnação, deverá a parte executada apresentar cálculo 

atualizado dos valores devidos, ocasião em que será requisitado o 

pagamento, expedindo-se o ofício precatório ou, se for o caso, será 

determinado que a autoridade responsável pela autarquia executada 

proceda ao pagamento da obrigação de pequeno valor, não aplicando-se 

a multa prevista no §1º, do art. 523 do Código de Processo Civil, bem 

como, não incidindo honorários advocatícios nos termos do § 7º, do art. 

85, também do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 06 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30375 Nr: 1428-85.2010.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMILIANO ADOLFO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 Autos: 1428-85.2010.811.0098

Código: 30375

Vistos.

Manifestem-se as partes a respeito dos cálculos de fls. 87/87v, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 07 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56346 Nr: 832-28.2015.811.0098

 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: José Luiz Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gylceh Marce de Lima e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192, Natália Ramos Bezerra Regis - OAB:12.048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Autos: 832-28.2015.811.0098

Código: 56346

Vistos.

DEFIRO o pedido da Requerida à fl. 79, para tanto, certifique-se a i. 

Secretaria quanto ao cumprimento da Carta Precatória expedida, no 

tocante à averbação do divórcio.

Outrossim, DEFIRO o pleito do Requerido/alimentante às fls. 81-85, assim, 

determino que o valor dos alimentos, descontados em folha, sejam 

destinados direta e individualmente para cada um dos alimentandos 

conforme dados bancários indicados à fl. 85.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião-MT, 07 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50310 Nr: 1314-15.2011.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Divanir Dias Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Chaves Lira - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB: 10.362-B

 Autos: 1314-15-2011.811.0098

Código: 50310

Vistos.

Trata-se de Cumprimento/Execução de Sentença, em face da Fazenda 

Pública, proposta por DIVANIR DIAS TRINDADE, em face do MUNICÍPIO DE 

PORTO ESPERIDIÃO-MT.
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 Considerando a decisão de fl. 334 e o decurso de prazo para oposição 

de embargos à execução, conforme certidão de fl. 336, HOMOLOGO os 

valores apresentados pelo Exequente às fls. 340/341, no valor de R$ 

9.338,10 (nove mil trezentos e trinta e oito reais e dez centavos), e por 

consequência, determino que seja expedido ofício ao Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que proceda ao 

pagamento das verbas por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor), 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação da requisição e à 

conta do respectivo crédito.

 Realizada a transferência, proceda-se com a vinculação do valor a estes 

autos, bem como a intimação da Fazenda Pública executada (Município de 

Porto Esperidião-MT) para manifestar-se quanto ao depósito/bloqueio, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme determinação do artigo 1º, do 

Provimento 68 da Corregedoria Nacional da Justiça – CNJ.

Decorrido o prazo sem manifestação do Executado, certifique-se, 

expedindo o respectivo alvará para levantamento do valor, respeitado o 

lapso temporal de 02 (dois) dias úteis, nos termos do Provimento 68 da 

CNJ.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 08 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50109 Nr: 1295-09.2011.811.0098

 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: Evaristo Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B, Paula 

Regina Cardoso - OAB:15506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1295-09.2011.811.0039

Código nº: 50109

Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC.

 Após, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, intime-se a 

Autarquia Federal para que, caso queira, impugnar o cumprimento de 

sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do 

débito.

Se não houver impugnação, deverá a parte executada apresentar cálculo 

atualizado dos valores devidos, ocasião em que será requisitado o 

pagamento, expedindo-se o ofício precatório ou, se for o caso, será 

determinado que a autoridade responsável pela autarquia executada 

proceda ao pagamento da obrigação de pequeno valor, não aplicando-se 

a multa prevista no §1º, do art. 523 do Código de Processo Civil, bem 

como, não incidindo honorários advocatícios nos termos do § 7º, do art. 

85, também do CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 08 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62550 Nr: 197-42.2018.811.0098

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés Estevam de Lacerda, Anderson Lacerda Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamela Lorraine Magalhães de Lacerda, 

Espólio de Elizeu Estevam de Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE GOMES ALVARENGA - 

OAB:16658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ....Desta forma, reconsidero a decisão anterior e DEFIRO PARCIALMENTE, 

em caráter liminar, o pedido de tutela de urgência, tão somente para 

determinar:a)A manutenção na posse por parte do Requerido na qualidade 

de coproprietário, podendo exercer de forma plena e regular os direitos 

inerentes, com as observâncias e limitações legais, próprias do 

condomínio;b)Que os Requeridos abstenham-se de proceder qualquer 

prática consistente no uso, retirada e ou manejo/movimentações quanto 

aos bens (móveis, imóveis e semoventes) de propriedade e ou uso 

exclusivo do Requerente, conforme descrito nas respectivas atas 

notariais de fls. 42-44v;c)Quanto aos bens comuns afetos ao condomínio, 

sua retirada do imóvel objeto do condomínio (Fazenda Dois Poderes) fica 

condicionada à previa autorização por escrito do outro condômino, salvo 

nova ordem judicial, em obediência ao direito de propriedade, sem olvidar a 

peculiaridade do presente caso;d)Em caso de descumprimento das 

presentes determinações, fixo a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um 

mil reais), sem prejuízo do crime de desobediência.No mais, CITE a parte 

requerida quanto a presente demanda, via carta precatória, na pessoa da 

Inventariante, nos endereços acostados nos autos, intimando-a da 

presente decisão, bem como para comparecer à audiência ora designada, 

nos termos do art. 334 CPC, e querendo, apresentar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335 do CPC, com as advertências 

quanto à revelia, art. 344 do CPC.Caso não haja interesse na realização da 

audiência conciliatória, deverá a parte requerida nos termos do art. 334, 

§5º, CPC manifestar-se nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência.Cientifique-se 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30335 Nr: 1388-06.2010.811.0098

 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: João Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Batista de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério dos Santos 

Bachega - OAB:13184

 Autos: 1388-06.2010.811.0098

Código: 30335

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça para, 

querendo, manifestarem-se no prazo de 15 quinze) dias, sobre o que 

entenderem de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 03 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55411 Nr: 233-89.2015.811.0098

 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: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdOR, PCC-M, HAPA, PCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11972, Suellen Menezes Barranco - OAB:15667/O

 Autos: 233-89.2015.811.0098

Código: 55411

Vistos.

Considerando que não houve tempo hábil para a intimação de todos os 

Requeridos, quanto à audiência aprazada para 03/08/2018, para evitar 

eventuais futuras nulidades, REDESIGNO-A para o dia 31 de_JANEIRO de 

2019, às 13h30min.

Notifiquem-se as partes, seus patronos, o Ministério Público e as 

testemunhas eventualmente arroladas.
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Atente-se a Secretaria para o endereço do Requerido Heber Alexander 

Pagliuca Alves, informado à fl. 1569, cuja intimação deverá ocorrer via 

postal, bem como na pessoa de seu patrono constituído nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião-MT, 06 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56763 Nr: 1105-07.2015.811.0098

 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: Maria A. Magri Marquezan-ME, Maria Aparecida Magri 

Marquezan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C M de Medeiros Constantinos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535/MT, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23151/O, selio 

soares de queiroz - OAB:8470 oab/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1105-07.2015.811.0098

Código: 56763

Vistos.

Considerando a manifestação e requerimento disposto no termo de 

audiência às fls. 41, quanto a redesignação da conciliatória, tendo em 

vista o não cumprimento da carta precatória pelo juízo deprecado.

 Assim, REDESIGNO para o dia 22 de OUTUBRO de 2018, às 13h00min, 

para realização de nova audiência de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião-MT, 03 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59312 Nr: 1483-26.2016.811.0098

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMEIRE APARECIDA MARCHI DADALTO, RILDO 

IZAIAS DADALTO, ALINE BARBARA DE ALMEIDA MARCHI, VANDERSON 

JESUS DE ALMEIDA MARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANEIL ALVES VILAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly Aparecida Storti 

Assunção - OAB:21240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, diante do exposto, DEFIRO o pedido de interpelação judicial, 

determinando a intimação do Requerido/Interpelado, para notificá-lo ao 

pagamento do saldo remanescente atualizado da última parcela do 

contrato pactuado com os Interpelantes, no montante de R$ 246.516,27 

(duzentos e quarenta e seis reais quinhentos e dezesseis reais e vinte e 

sete centavos), sob pena de rescisão do respectivo contrato.Cumprida a 

p r e s e n t e  d e t e r m i n a ç ã o ,  d e v o l v a - s e  o s  a u t o s  a o s 

Requerentes/Interpelantes, conforme exigência do artigo 729 do Código de 

Processo Civil, procedendo-se com as respectivas baixas e 

anotações.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Porto 

Esperidião-MT, 06 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63531 Nr: 828-83.2018.811.0098

 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: CG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 828-83.2018.811.0098

Código: 63531

Vistos.

Considerando a manifestação e requerimento disposto no termo de 

audiência às fls. 29 quanto a não citação/intimação do Requerido, 

REDESIGNO para o dia 01 DE OUTUBRO DE 2018, às 13h30min, a 

audiência de conciliação outrora aprazada nos autos, a qual se realizaria 

no dia 30/07/2018.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião-MT, 03 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63996 Nr: 1096-40.2018.811.0098

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1096-40.2018.811.0098

Código: 63996

Vistos.

Em análise inicial aos autos, observo preenchido os requisitos (art. 319 e 

320 do CPC), que não é o caso de improcedência liminar da demanda ( art. 

332 do CPC), nem de indeferimento (art. 330 do CPC), razão pela qual 

recebo a missiva inaugural.

Defiro o pedido do Exequente quanto às custas iniciais, determinando o 

seu recolhimento no final do processo, conforme requerido.

Cite-se a Fazenda Pública requerida na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente embargos à execução, conforme preconiza o 

artigo 910 c/c 535 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Se não houver embargos, será requisitado o pagamento por intermédio do 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

expedindo-se o ofício requisitório, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação do precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 08 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63995 Nr: 1095-55.2018.811.0098

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1095-55.2018.811.0098

Código: 63995

Vistos.

Em análise inicial aos autos, observo preenchido os requisitos (art. 319 e 

320 do CPC), que não é o caso de improcedência liminar da demanda ( art. 

332 do CPC), nem de indeferimento (art. 330 do CPC), razão pela qual 

recebo a missiva inaugural.

Defiro o pedido do Exequente quanto às custas iniciais, determinando o 

seu recolhimento no final do processo, conforme requerido.

Cite-se a Fazenda Pública requerida na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente embargos à execução, conforme preconiza o 

artigo 910 c/c 535 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Se não houver embargos, será requisitado o pagamento por intermédio do 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

expedindo-se o ofício requisitório, fazendo-se o pagamento na ordem de 
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apresentação do precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 08 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63994 Nr: 1094-70.2018.811.0098

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1094-70.2018.811.0098

Código: 63994

Vistos.

Em análise inicial aos autos, observo preenchido os requisitos (art. 319 e 

320 do CPC), que não é o caso de improcedência liminar da demanda ( art. 

332 do CPC), nem de indeferimento (art. 330 do CPC), razão pela qual 

recebo a missiva inaugural.

Defiro o pedido do Exequente quanto às custas iniciais, determinando o 

seu recolhimento no final do processo, conforme requerido.

Cite-se a Fazenda Pública requerida na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente embargos à execução, conforme preconiza o 

artigo 910 c/c 535 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Se não houver embargos, será requisitado o pagamento por intermédio do 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

expedindo-se o ofício requisitório, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação do precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 08 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63997 Nr: 1097-25.2018.811.0098

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1097-25.2018.811.0098

Código: 63997

Vistos.

Em análise inicial aos autos, observo preenchido os requisitos (art. 319 e 

320 do CPC), que não é o caso de improcedência liminar da demanda ( art. 

332 do CPC), nem de indeferimento (art. 330 do CPC), razão pela qual 

recebo a missiva inaugural.

Defiro o pedido do Exequente quanto às custas iniciais, determinando o 

seu recolhimento no final do processo, conforme requerido.

Cite-se a Fazenda Pública requerida na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente embargos à execução, conforme preconiza o 

artigo 910 c/c 535 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Se não houver embargos, será requisitado o pagamento por intermédio do 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

expedindo-se o ofício requisitório, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação do precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 08 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63993 Nr: 1093-85.2018.811.0098

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1093-85.2018.811.0098

Código: 63993

Vistos.

Em análise inicial aos autos, observo preenchido os requisitos (art. 319 e 

320 do CPC), que não é o caso de improcedência liminar da demanda ( art. 

332 do CPC), nem de indeferimento (art. 330 do CPC), razão pela qual 

recebo a missiva inaugural.

Defiro o pedido do Exequente quanto às custas iniciais, determinando o 

seu recolhimento no final do processo, conforme requerido.

Cite-se a Fazenda Pública requerida na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente embargos à execução, conforme preconiza o 

artigo 910 c/c 535 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Se não houver embargos, será requisitado o pagamento por intermédio do 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

expedindo-se o ofício requisitório, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação do precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 08 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63998 Nr: 1098-10.2018.811.0098

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1098-10.2018.811.0098

Código: 63998

Vistos.

Em análise inicial aos autos, observo preenchido os requisitos (art. 319 e 

320 do CPC), que não é o caso de improcedência liminar da demanda ( art. 

332 do CPC), nem de indeferimento (art. 330 do CPC), razão pela qual 

recebo a missiva inaugural.

Defiro o pedido do Exequente quanto às custas iniciais, determinando o 

seu recolhimento no final do processo, conforme requerido.

Cite-se a Fazenda Pública requerida na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente embargos à execução, conforme preconiza o 

artigo 910 c/c 535 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Se não houver embargos, será requisitado o pagamento por intermédio do 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

expedindo-se o ofício requisitório, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação do precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 08 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63990 Nr: 1090-33.2018.811.0098

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 
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Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1090-33.2018.811.0098

Código: 63990

Vistos.

Em análise inicial aos autos, observo preenchido os requisitos (art. 319 e 

320 do CPC), que não é o caso de improcedência liminar da demanda ( art. 

332 do CPC), nem de indeferimento (art. 330 do CPC), razão pela qual 

recebo a missiva inaugural.

Defiro o pedido do Exequente quanto às custas iniciais, determinando o 

seu recolhimento no final do processo, conforme requerido.

Cite-se a Fazenda Pública requerida na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente embargos à execução, conforme preconiza o 

artigo 910 c/c 535 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Se não houver embargos, será requisitado o pagamento por intermédio do 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

expedindo-se o ofício requisitório, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação do precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 08 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63991 Nr: 1091-18.2018.811.0098

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1091-18.2018.811.0098

Código: 63991

Vistos.

Em análise inicial aos autos, observo preenchido os requisitos (art. 319 e 

320 do CPC), que não é o caso de improcedência liminar da demanda ( art. 

332 do CPC), nem de indeferimento (art. 330 do CPC), razão pela qual 

recebo a missiva inaugural.

Defiro o pedido do Exequente quanto às custas iniciais, determinando o 

seu recolhimento no final do processo, conforme requerido.

Cite-se a Fazenda Pública requerida na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente embargos à execução, conforme preconiza o 

artigo 910 c/c 535 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Se não houver embargos, será requisitado o pagamento por intermédio do 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

expedindo-se o ofício requisitório, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação do precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 08 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64002 Nr: 1101-62.2018.811.0098

 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: Jorge Luis Carreiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Varejo S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002, MARCIO ROBERTO CRUZ - OAB:MT 24328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1101-62.2018.811.0098

Código: 64002

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, 

proposta por Jorge Luis Carreiro, em desfavor do VIA VAREJO S/A 

(CASAS BAHIA), todos devidamente qualificados nos autos.

Recebo a inicial, por estarem presentes todos os requisitos exigidos em 

Lei, artigo 319, do Código de Processo Civil.

Designo data para audiência de conciliação em 10 de setembro de 2018, 

às 13h 40min.

 CITEM-SE/intimem-se a parte requerida no endereço acostado nos autos, 

do teor da presente demanda, para comparecer na audiência de 

conciliação acima designada, bem como, se infrutífera e ou frustrada, 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

335 do CPC, com as advertências do art. 344 do CPC, observado, no que 

couber, o disposto no art. 183 do CPC.

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.

Caso haja desinteresse na realização da audiência, deverá a parte 

requerida, nos termos do art. 334, §5º, do CPC, manifestar seu 

desinteresse por petição apresentada nos autos, com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência.

Cientifiquem, 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, §8º do 

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].

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 08 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40338 Nr: 590-89.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERY CANDIDO E CIA LTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:OAB/MT209.551, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 27 de Agosto de 2018 às 14h00min (MT), bem como 

para efetuar o recolhimento das CUSTAS PROCESSUAIS processuais 

para distribuição da Carta Precatória ou que providencie sua distribuição 

na Comarca deprecada, devendo comprovar o recolhimento diretamente 

no Juízo Deprecado..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57731 Nr: 1582-79.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELAINE FREITAG WELKER
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELECTROLUX DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Guilherme Mendes 

Barreto - OAB:200.863

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar as partes, através de seus 

advogados, via DJE, para que compareçam na audiência de conciliação 

designada para o dia 27 de Agosto de 2018 às 14h15min (MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58276 Nr: 1877-19.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 27 de Agosto de 2018 às 14h30min (MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60368 Nr: 2820-36.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEO AGRI TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FREITAG E CIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACIRA XAVIER DE SA - 

OAB:88250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 27 de Agosto de 2018 às 13h45min (MT), bem como 

para que promova o recolhimento do valor da diligência mediante emissão 

de guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > 

serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para 

cumprimento do Mandado de Citação e Intimação (Obs.: Dois atos). Informo 

ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 

(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45003 Nr: 253-66.2017.811.0080

 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: Luiz Sirena, Neusa Lazaretti Sirena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 27 de Agosto de 2018 às 15h15min (MT).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51327 Nr: 3224-24.2017.811.0080

 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: JOSÉ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO PARREIRA MELO EIRELI-ME, 

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR ANTÔNIO ALVES 

FILHO - OAB:31312

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar as partes, através de seus 

advogados, via DJE, para que compareçam na audiência de conciliação 

designada para o dia 27 de Agosto de 2018 às 15h30min (MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60616 Nr: 2914-81.2018.811.0080

 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: EMSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLIANE ALVES DA SILVA - 

OAB:18251/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 27 de Agosto de 2018 às 15h45min (MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59439 Nr: 2438-43.2018.811.0080

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA MAZEI SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:12501/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Cristiano Graebin - 

OAB:42855/RS, JONAS DANIEL ERCEGO - OAB:85151

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 27 de Agosto de 2018 às 16h00min (MT).

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 005/2017/DF.

O Excelentíssimo Doutor Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, 

Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal da 

Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT, no uso de suas atribuições legais e 

na forma da Lei, torna público o GABARITO DEFINITIVO e a classificação 

DEFINITIVA dos candidatos aprovados no exame de seleção ocorrido no 

dia 05/08/2018, edital 01/2018/DF.

1 - GABARITO DEFINITIVO

NÍVEL SUPERIOR NÍVEL SUPERIOR

1 B 21 C

2 D 22 A

3 C 23 D

4 A 24 C

5 C 25 B

6 B 26 D

7 B 27 C

8 D 28 C

9 A 29 C

10 A 30 D
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11 A 31 D

12 B 32 C

13 B 33 B

14 B 34 B

15 D 35 B

16 A 36 B

17 C 37 D

18 D 38 B

19 A 39 A

20 A 40 D

2 - DA CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA POR CURSO

ORD. INSCR. CANDIDATO ACERTO NOTA CLAS.

NÍVEL SUPERIOR – RECURSOS HUMANOS

1 02 VERÔNICA FERREIRA DE MOURA AMORIM (2º semestre) 30 72,50 1º

 NÍVEL SUPERIOR – ADMINISTRAÇÃO

1 04 RUTHE MARA CARDOSO MAFFEI. (4º semestre) 26 65,00 1º

NÍVEL SUPERIOR – CIÊNCIAS CONTÁBEIS

1 03 LORRAINY ALVES RIBEIRO (3º semestre) 26 65,00 1º

2 02 UGLÊNIA VIEIRA BARROS BUENO (2º semestre) 26 65,00 2º

Para critérios de avaliação, em conformidade com o item 7.1, do Edital n. 

014/2012/GSCP, cada questão da prova objetiva vale 2,5 (dois vírgula 

cinco) pontos.

Para classificação, em conformidade com o item 7,4 do Edital n. 

014/2012/GSCP.

3 - DA CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA GERAL

1 COLOCADA: VERÔNICA FERREIRA DE MOURA AMORIM – 72,50 

PONTOS.

2 COLOCADA: RUTHE MARA CARDOSO MAFFEI – 65,00 PONTOS.

3 COLOCADA: LORRAINY ALVES RIBEIRO – 65,00 PONTOS.

4 COLOCADA: UGLÊNIA VIEIRA BARROS BUENO– 65,00 PONTOS.

Ribeirão Cascalheira – MT, 09 de agosto de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 2932 Nr: 770-31.2004.811.0079

 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: W. M. Alves e Cia Ltda, ROSALINA APARECIDA DE 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA FOLTRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A, PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHÃES - 

OAB:OAB/MT 8.988, ROSANGELA AMARO MAGLIARELLI GAMA BAIA 

- OAB:144274/SP, Walter George Ramalho de Lima - OAB:OAB/MT 

18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO GONSALVES DE 

RESENDE - OAB:6272, MARIA CRISTINA ALVES - OAB:50664/SP

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração opostos a fim de suprir eventual 

omissão contida em sentença prolatada às fls. 839/842.

Intimada, a parte embargada se manifestou favorável aos embargos 

declaratórios, “pois coadunam com os fatos produzidos nos autos, visto 

que os bens alegados nos Embargos realmente já foram reembolsados à 

parte autora”.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisados os autos, verifico assistir razão a Embargante.

Assim, ACOLHO os presentes embargos para esclarecer que a 

determinação contida na r. sentença, de devolução dos equipamentos 

descritos na petição inicial, serão excetuados daqueles que foram 

retirados pela própria parte autora, conforme certidão de fl. 555, bem 

como aqueles dispensados pelos seus representantes e aqueles 

entregues ao arrematante em ação trabalhista movida contra a parte 

autora.

No mais, a sentença permanece como lançada.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30809 Nr: 715-02.2012.811.0079

 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: SIMONE KEMMERICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA ROSA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ALEXANDRA UBIALLI 

STANISZWSKI - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Ante o evidente transcurso do prazo recursal, verifico que a r. sentença 

proferida já transitou em julgado, de modo que deixo de analisar a petição 

de fls. 110/112.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor atualizado do crédito (honorários 

advocatícios), acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19723 Nr: 1045-67.2010.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hercolis Martins, LUCIRIA 

FERNANDES DE REZENDE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto de Cunto 

Montenegro - OAB:11903-A/MT, GABRIEL GONÇALVES DOS REIS - 

OAB:20062/O, LAIS BENTO DE REZENDE - OAB:11828/MT, LARISSE 

BENTO DE RESENDE - OAB:12978/MT, Lélis Bento de Resende - 

OAB:12.675/MT, LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE - OAB:6272, 

Mauricio Ribas - OAB:15.772/PR

 Vistos (META 2 CNJ).

SECRETARIA: CADASTRAR E ATUALIZAR ADVOGADOS DO POLO 

PASSIVO.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.
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Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Intimem-se as partes.

Após o transcurso do prazo, abra-se vista ao Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30053 Nr: 1388-29.2011.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adson de Sousa, FRANCISCO DE ASSIS 

DOS SANTOS, Daniel Correa Beraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 Vistos (META 2 CNJ).

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Intimem-se as partes.

Após o transcurso do prazo, abra-se vista ao Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32666 Nr: 1119-19.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Correa Beraldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Karen Santos Carneiro 

- OAB:20480-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos (META 2 CNJ).

SECRETARIA: CADASTRAR E ATUALIZAR ADVOGADOS DO POLO 

PASSIVO.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Intimem-se as partes.

Após o transcurso do prazo, abra-se vista ao Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 21704 Nr: 1298-21.2011.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE HIGINO ROMIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA VAZ DA 

SILVA - OAB:13391/MT

 Vistos.

Determino o arquivamento do feito, eis que prestada a tutela jurisdicional, 

com trânsito em julgado, reconhecido, desde já. As partes permaneceram 

inertes.

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar 

o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.

INCLUA-SE O ANDAMENTO "626 - ARQUIVAMENTO COM REMESSA À 

CONTADORIA" NO SISTEMA APOLO, PARA QUE SEJA EFETIVADA A 

BAIXA NOS RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS.

Após, na própria Central de Arrecadação, serão analisadas eventuais 

c u s t a s  p e n d e n t e s ,  o b s e r v a n d o - s e  a  c o n s u l t a  n . 

0098322-87.2014.8.11.0000 e a CNGC.

Mediante requerimento das partes, proceda-se ao desarquivamento. Nesta 

hipótese, nada sendo requerido em 10 dias, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 21419 Nr: 1032-34.2011.811.0079
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 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE HIGINO ROMIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT, VINICIUS VOLF VAZ - OAB:14623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Vistos.

Considerando-se o decurso de prazo, sem manifestação da parte 

exequente, DETERMINO o arquivamento do feito, eis que prestada a tutela 

jurisdicional, com trânsito em julgado, reconhecido, desde já. As partes 

permaneceram inertes.

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar 

o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.

INCLUA-SE O ANDAMENTO "626 - ARQUIVAMENTO COM REMESSA À 

CONTADORIA" NO SISTEMA APOLO, PARA QUE SEJA EFETIVADA A 

BAIXA NOS RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS.

Após, na própria Central de Arrecadação, serão analisadas eventuais 

c u s t a s  p e n d e n t e s ,  o b s e r v a n d o - s e  a  c o n s u l t a  n . 

0098322-87.2014.8.11.0000 e a CNGC.

Mediante requerimento das partes, proceda-se ao desarquivamento. Nesta 

hipótese, nada sendo requerido em 10 dias, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20714 Nr: 341-20.2011.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hercolis Martins, LUCIRIA 

FERNANDES DE REZENDE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto de Cunto 

Montenegro - OAB:11903-A/MT, Francisco Bráulio Vieira - 

OAB:OAB/MT 2.366, GABRIEL GONÇALVES DOS REIS - OAB:20062/O, 

LAIS BENTO DE REZENDE - OAB:11828/MT, Larisse Bento de 

Resende - OAB:12.789/MT, LARISSE BENTO DE RESENDE - 

OAB:12978/MT, Lélis Bento de Resende - OAB:12.675/MT, LUIZ 

PAULO GONSALVES DE RESENDE - OAB:6272, Mauricio Ribas - 

OAB:15.772/PR

 Vistos (META 2 CNJ).

SECRETARIA: CADASTRAR E ATUALIZAR ADVOGADOS DO POLO 

PASSIVO.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Intimem-se as partes.

Após o transcurso do prazo, abra-se vista ao Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18003 Nr: 979-24.2009.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT, 

ALOISIO IRINEO JAKOBY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hercolis Martins, LUCIRIA 

FERNANDES DE REZENDE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT, Webert Clink de Campos Arruda - 

OAB:MT19263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Bráulio Vieira - 

OAB:OAB/MT 2.366, GABRIEL GONÇALVES DOS REIS - OAB:20062/O, 

LAIS BENTO DE REZENDE - OAB:11828/MT, Larisse Bento de 

Resende - OAB:12.789/MT, Lélis Bento de Resende - 

OAB:12.675/MT, LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE - OAB:6272

 Vistos (META 2 CNJ).

SECRETARIA: CADASTRAR E ATUALIZAR ADVOGADOS DO POLO 

PASSIVO.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Intimem-se as partes.

Após o transcurso do prazo, abra-se vista ao Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 1272 Nr: 22-96.2004.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECONOMÉTRICA S/C LTDA, MANOEL 

FRANCISCO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

Considerando-se a intimação da parte exequente, bem como a 
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persistência de sua inércia (fl. 177), julgo EXTINTO O FEITO, sem 

resolução de mérito, por abandono da causa, a teor do que dispõe o art. 

485, III, do CPC.

Custas pela parte exequente.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30201 Nr: 104-49.2012.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Barbosa Maia - OAB:PR 

32.483, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:MT 7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os sistemas privativos do Juízo, tais como INFOJUD e RENAJUD, implicam 

quebra do sigilo dos dados pessoais e/ou fiscais constitucionalmente 

assegurados, não havendo fundamento para tanto, no caso dos autos. No 

mesmo sentido, a expedição de ofícios para a aferição de questões 

relativas a direitos patrimoniais não deve prevalecer em relação às 

garantias constitucionalmente previstas no art. 5, X, da Carta Magna.

 Anoto que somente em situações excepcionais as garantias 

constitucionais podem ser relativizadas, mediante a aplicação do princípio 

da proporcionalidade.

 Na espécie, verifico que o interesse individual meramente patrimonial não 

pode se sobrepor a uma garantia fundamental do indivíduo tutelada 

constitucionalmente (art. 5º, X, da Constituição Federal).

 Ainda, ressalto que a parte exequente não pode impor ao Poder Judiciário 

o encargo de diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o 

crédito cobrado, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade.

 Ou seja, as consultas aos sistemas de informação ou as expedições de 

ofícios a órgãos públicos e empresas privadas somente se justificam, 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências cabíveis ao alcance 

da parte interessada. Admitir o contrário seria possibilitar que o Juiz 

substitua as partes no cumprimento das obrigações que lhes incumbam.

 Por esta razão o pedido não vinga.

Intime-se a parte exequente para prosseguir no feito ou requerer o que 

entende de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção por 

abandono (art. 485, inciso III, CPC).

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34227 Nr: 1017-60.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ALEXANDRE VOLLMER - ME, ELOI 

ALEXANDRE VOLLMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO DE MARI - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os sistemas privativos do Juízo, tais como INFOJUD e RENAJUD, implicam 

quebra do sigilo dos dados pessoais e/ou fiscais constitucionalmente 

assegurados, não havendo fundamento para tanto, no caso dos autos. No 

mesmo sentido, a expedição de ofícios para a aferição de questões 

relativas a direitos patrimoniais não deve prevalecer em relação às 

garantias constitucionalmente previstas no art. 5, X, da Carta Magna.

 Anoto que somente em situações excepcionais as garantias 

constitucionais podem ser relativizadas, mediante a aplicação do princípio 

da proporcionalidade.

 Na espécie, verifico que o interesse individual meramente patrimonial não 

pode se sobrepor a uma garantia fundamental do indivíduo tutelada 

constitucionalmente (art. 5º, X, da Constituição Federal).

 Ainda, ressalto que a parte exequente não pode impor ao Poder Judiciário 

o encargo de diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o 

crédito cobrado, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade.

 Ou seja, as consultas aos sistemas de informação ou as expedições de 

ofícios a órgãos públicos e empresas privadas somente se justificam, 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências cabíveis ao alcance 

da parte interessada. Admitir o contrário seria possibilitar que o Juiz 

substitua as partes no cumprimento das obrigações que lhes incumbam.

 Por esta razão o pedido não vinga.

Intime-se a parte exequente para prosseguir no feito ou requerer o que 

entende de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção por 

abandono (art. 485, inciso III, CPC).

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30476 Nr: 379-95.2012.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAUIR SARDINHA DA CRUZ FILHO, ADRIANA 

SARDINHA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil, intime-se 

a parte exequente para se manifestar com relação à exceção de 

pré-executividade apresentada.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para o devido impulsionamento.

Oportunamente, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30781 Nr: 684-79.2012.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDBERT MOREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 

Espólio de Adário Carneiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil, intime-se 

a parte exequente para se manifestar com relação à exceção de 

pré-executividade apresentada.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para o devido impulsionamento.

Oportunamente, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 21186 Nr: 810-66.2011.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ANTONIO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BATISTA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O juiz nomeará curador especial ao executado citado por edital, enquanto 

não for constituído advogado.

Em regra, a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos 

termos da lei.

Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentar 

manifestação pertinente.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar no feito, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

por abandono.

Cumpra-se.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20280 Nr: 1601-69.2010.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regilene Santana Claudio - ME, Regilene 

Santana Cláudio CAMELO, CARLOS ANTONIO RIBEIRO CAMELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o infrutífero resultado das consultas já realizadas aos 

sistemas privativos do Juízo, bem como tendo em vista a ausência de 

bens penhoráveis, não antevendo conveniência para prosseguir-se num 

processo sem probabilidades de êxito, por ora, DETERMINO a suspensão 

da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art. 921, 

§ 1º do Código de Processo Civil, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição intercorrente.

Após o decurso do supracitado lapso temporal e não sendo localizado o 

executado ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, 

ARQUIVEM-SE OS AUTOS (CPC, art. 921, § 2º), independentemente de 

nova conclusão, com as devidas anotações no respectivo sistema Apolo, 

observadas as cautelas de praxe.

Intime-se a parte exequente, ficando esta ciente, ainda, de que o prazo de 

prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, terá início 

automaticamente um ano após a intimação desta decisão (Enunciado nº 

195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19342 Nr: 665-44.2010.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. GOMES ROSA - DERIVADOS DE 

PETROLEO(POSTO MALU), JOSÉ GOMES ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o infrutífero resultado das consultas já realizadas aos 

sistemas privativos do Juízo, bem como tendo em vista a ausência de 

bens penhoráveis, não antevendo conveniência para prosseguir-se num 

processo sem probabilidades de êxito, por ora, DETERMINO a suspensão 

da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art. 921, 

§ 1º do Código de Processo Civil, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição intercorrente.

Após o decurso do supracitado lapso temporal e não sendo localizado o 

executado ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, 

ARQUIVEM-SE OS AUTOS (CPC, art. 921, § 2º), independentemente de 

nova conclusão, com as devidas anotações no respectivo sistema Apolo, 

observadas as cautelas de praxe.

Intime-se a parte exequente, ficando esta ciente, ainda, de que o prazo de 

prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, terá início 

automaticamente um ano após a intimação desta decisão (Enunciado nº 

195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).

Cumpra-se.

 Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50282 Nr: 399-60.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Kuster de Freitas, Ronigleison de 

Morais Magalhães, Adriano Carlos Machado, Tais Cristina da Rocha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Amós Medeiros dos Santos - OAB:MT - 21378-O, 

ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - OAB:22398, César Luiz Branicio da 

Silva - OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 399-60.2018.811.0052 – Código 50282.

Vistos, etc..

Em detida análise, considerando o que foi certificado à ref. 104, 

DETERMINO a intimação do defensor dativo nomeado Dr. AMÓS MEDEIROS 

DOS SANTOS, para apresentar Memoriais Finais, no PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, conforme preceitua o art. 403, par. 3º do Código de 

Processo Penal, sob pena de destituição do múnus e nomeação de outro 

causídico.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34309 Nr: 1055-56.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalci Fri Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo número 1055-56.2014.811.0052 – Código 34309

Vistos, etc..

Compulsando os autos com vagar, verifica-se que foi interposto Recurso 

em Sentido Estrito, nos termos do artigo 581, inciso IV, do Código de 

Processo Penal.

Oportunizada resposta ao recorrente, nos termos do artigo 589, do Código 

de Processo Penal, vieram-me os autos conclusos para eventual reforma 

ou sustação do comando judicial prolatado.

No que tange à matéria de fundo, anoto que após análise do conjunto 

fático-probatório, verifica-se que a pronúncia (ref. 78) foi bem 

fundamentada, respeitando os comandos legais, razão pela qual mantenho 

a sentença/decisão atacada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, recebo o Recurso em Sentido Estrito (ref. 99), e determino 

a remessa dos Autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34011 Nr: 858-04.2014.811.0052

 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: Marilson Nunes Merotte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, III, “c”, do Código de 

Processo Civil, extingo o feito, com resolução de mérito, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. CONDENO a parte autora no pagamento 

de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, 

bem como nas custas processuais. Contudo, por ser a parte beneficiária 

da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, 

do CPC/2015.Deixo de proceder a remessa necessária, já que a sentença 

foi favorável a parte requerida e houve sucumbência da Fazenda Pública, 

conforme artigo 496, I, do CPC. Publique-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30591 Nr: 440-37.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Alexandra Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e a JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos 

apresentados pela contadoria do juízo, conforme planilha apresentada às 

fls. 114/114-v, que ficam fazendo parte integrante desta decisão. Tendo 

em vista que houve necessidade da apresentação de impugnação para 

discussão da matéria, CONDENO a parte exequente/impugnada ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como em 

honorários advocatícios,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10679 Nr: 29-96.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Uberlandes José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228/MT, Eliane Assunção Beltramini - OAB:MT-12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e a JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Tendo em vista que houve 

necessidade da apresentação de impugnação para discussão da matéria, 

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Encaminhe-se esta decisão à Contadoria, devendo proceder a 

novo cálculo de acordo com o indicado acima, utilizado os seguintes 

parâmetros:1)DIB: 01/09/20092)Data final: 27/04/2016;3)Juros/correção: 

consoante explicado (utilizar JUSPREV II - Programa para Cálculo Ações 

Previdenciárias Concessivas de Benefícios no valor do Salário Mínimo, 

desenvolvido pela Justiça Federal, escolhendo como critério de correção 

monetária PREVIDENCIÁRIO II + TR (07/09) + INPC=>[IGP-DI (05/96)-INPC 

(01/04)-TR(07/09)-INPC (26/03/2015).4)Honorários: 10/2013.5)Parcelas 

atualizadas monetariamente até: 04/2016Após, INTIME-SE as partes para 

ciência da decisão e dos Cálculos;Transitada em julgado esta decisão,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8956 Nr: 1011-81.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Joaquim Bras Tiso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e a JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos 

apresentados pela parte executada, apenas no que tange ao total de 

parcelas devidos à parte autora, ou seja, o valor de R$ 32.354,22 (trinta e 

dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos), 

consoante cálculo apresentado às fls. 223/223-v, devendo ser excluído o 

cálculo referente aos honorários advocatícios, já que nem os cálculos da 

parte exequente e nem os cálculos da parte executada respeitaram os 

parâmetros fixados na sentença e no acórdão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14070 Nr: 732-56.2011.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovane Pereira dos Santos, Fabrício de Tal, 

Altamiro Roque Stochero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A, VANDERSON PAULI - OAB:13534

 Processo nº 732-56.2011.811.0052 – Código 14070 É O RELATO 

NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De proêmio, RECEBO o aditamento 

da peça exordial (fls. 790/791), porque em consonância ao art. 384 e §§ e 

art. 569 ambos do CPP. Desta feita, DETERMINO:1) RETIFIQUE-SE os 

registros deste feito, inclusive no sistema Apolo, para que conste a 

qualificação acrescentada pelo Parquet.2) CERTIFIQUE-SE nos autos se 

houve a citação do acusado e a devida juntada do mandado a este feito. 

Em caso negativo, REQUISITE-SE via carta precatória e materialize a 

juntada. 3) Considerando que o réu ALTAMIRO é residente da zona rural 

da cidade de Cláudia/MT, EXPEÇA-SE carta precatória à aludida comarca 

para execução e fiscalização das medidas cautelares impostas às fls. 

797/v, alterando-se o período de comparecimento em cartório, que poderá 

se dar mensalmente. 4) INTIME-SE o réu ALTARIMO, na pessoa de seu 

defensor, para que indique a data em que pretende viajar e por quantos 

dias se estenderá tal viagem, apontando também onde poderá ser 

encontrado, caso o itinerário exceda 15 (quinze) dias. Finalmente, porque 

pertinente ao andamento do processo (que já suspenso há muito tempo), e 

considerando que o causídico já patrocina o interesse dos acusados 

como dativo em outro processo, NOMEIO O DR. CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS, OAB/MT nº 5701-A, para que atue como advogado nesta ação, 

defendendo os réus EUVIRO DA ROCHA SOUZA, GEOVANE PEREIRA 

DOS SANTOS, ALZEMIR JORGE DE BRITO e FABRÍCIO DE TAL, atento ao 

disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev. 2018, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.Destaco que os honorários advocatícios serão 

fixados ao final do presente, em sentença, de acordo com o zelo 

despendido e a complexidade que a causa requer. INTIMEM-SE. CIÊNCIA 

ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 7798 Nr: 35-74.2007.811.0052

 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: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRC-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelgicio Almeida Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10885/MT, Thiago Deluque Costa Pereira - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 7789

Vistos etc.,

Considerando confluência de vontades, HOMOLOGO por SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b, do 

Código de Processo Civil.

Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores bloqueados, conforme 

requerido às fls. 103/104 (numeração do processo físico).

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36116 Nr: 445-54.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo n.º 445-54.2015.811.0052 – Código: 36116

Vistos...

Cuida-se de persecução penal iniciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO contra WALTER FERREIRA DOS SANTOS, já 

qualificado, pelo crime descrito no artigo 342, §1º, do Código Penal.

Encerrada a instrução, em memoriais finais, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia (ref. 33). Por 

sua vez, a defesa, em sede de memoriais finais, requereu a absolvição 

com base na insuficiência de provas (ref. 40).

Os autos vieram conclusos para sentença.

Compulsando o feito, verifiquei que não foram juntadas as mídias contendo 

os depoimentos da audiência de instrução e julgamento (ref. 27), o que 

impossibilita a devida análise do processo para prolação de sentença.

Diante do exposto, CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA para DETERMINAR 

a juntada das mídias resultantes da referida audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54416 Nr: 2634-97.2018.811.0052

 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: Nelio Silva Martins Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 54416

Vistos etc.,

A parte autora alega que realizou exame de DNA, na qual constatou que 

não é filho de Nerildo Martins Gonçalves, mas sim, de Jurassi Ferreira 

Ramos e por isso pugna pela retificação da sua certidão de nascimento 

para consta o nome do correto de seu genitor, bem como a retirada do 

sobrenome “Martins Gonçalves” para acrescentar o patronímico “Ramos”.

 No entanto, compulsando os documentos juntados aos autos, verifico a 

ausência do referido resultado do exame de DNA onde demonstra o 

alegado pela parte autora.

 Por todo exposto, determino que se INTIME a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial juntando o resultado do exame de 

DNA, conforme dispõe o artigo 321 do CPC, sob pena de indeferimento da 

inicial (parágrafo único, artigo 321 do CPC).

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53853 Nr: 2296-26.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilson Nunes Merotte

 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:

 Código 53853

Vistos etc.,

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podenser revogada a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória 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; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53819 Nr: 2274-65.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Tertuliano Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .DEFIRO o pedido de RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL da presente 

demanda.DEFIRO o pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado 

requerente/liquidante. Contudo, amplio o prazo para a juntada da 

documentação para 15 (quinze) dias de forma a unificar o prazo para a 

exibição de documentos e o prazo para apresentação da contestação. Por 

todo exposto: 1)INTIME-SE, seguindo-se a orientação do art. 511, do 

Código de Processo Civil, a requerida/liquidada na pessoa de seu 

advogado ou da sociedade de advogados que estiver vinculado para que, 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS:a)JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS 

EXISTENTES VINCULADAS AO CPF DA PARTE REQUERENTE, 

ressaltando-se que a não juntada dos documentos importará aplicação do 

artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão admitidas como verdadeiros os fatos 

que, por meio do documento, a parte pretendia provar;b)Querendo, 

APRESENTAR CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias;2)Decorrido o 

prazo in albis, certifique-se e voltem-me conclusos;3)Por outro lado, se 

juntados os documentos e apresentada a contestação, INTIME-SE A 

PARTE REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS se manifeste. Após, voltem-me conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53777 Nr: 2248-67.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre-Sicredi Noroeste MT e 

Acre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Laurentino da Silva - ME, Doselina da 

Glória Santana Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12.809, 

Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - OAB:19.080-A, Jose 

Henrique da Silva Vigo - OAB:OAB/MT 19.80

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 53777)

Vistos etc.,

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado (829, § 1° CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente (829, § 2º CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 02 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (830, §1° CPC).

Se o exequente requerer, EXPEÇA-SE CERTIDÃO de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 
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averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53708 Nr: 2213-10.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGTDA, Maria de Fátima Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITpodendo 

ser revogadas a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas condições 

expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

 3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória 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; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

6. DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, 

inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37548 Nr: 952-15.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESM, VBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:OAB/MT 24343/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 37548

Vistos etc.,

Diante da manifestação ministerial (ref. 64) que informa o novo endereço 

do requerido, determino que EXPEÇA-SE carta precatória, à Comarca de 

Sinop/MT para que:

 1. CITE-SE a parte Requerida para comparecer à audiência de conciliação 

com as advertências de praxe. O mandado de citação deverá conter 

apenas os dados da audiência, DESACOMPANHADO DE CÓPIA DA 

PETIÇÃO INICIAL, sendo assegurado o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC).

 2. Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados 

ou de defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do 

art. 77, § 1º do CPC, a ausência injustificada das partes na audiência de 

conciliação ou mediação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02 (dois por 

cento) da vantagem pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado.

 3. Não havendo possibilidade de acordo/composição, conforme previsto 

no art. 697 do CPC, passará a coar o PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, DA 

DATA DA AUDIÊNCIA, para, querendo, apresentar CONTESTAÇÃO (art. 

335, I, CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora (artigo 344 do CPC).

 4. Intime-se ainda a parte Autora, através de seu advogado, via DJE.

 Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53402 Nr: 2006-11.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSP, Rone Alves da Silva

 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:

 (Código: 53402)

Vistos etc.,

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2.DEFIRO os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 

99, § 2° do CPC, tendo em vista que a parte autora não juntou a 

declaração de hipossuficiência.

 3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória 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; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44217 Nr: 945-52.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Elves Roque da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 44217

Vistos etc.,

DEFIRO o pedido da cota ministerial (ref. 26).

INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o comprovante de pagamento do débito, bem como informe como se 

deu o aludido adimplemento.

Com a juntada dos documentos, façam-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35709 Nr: 276-67.2015.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdCX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A
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 Vistos em correição.

Da análise dos autos constata-se que a parte requerente estava sendo 

patrocinada pela Defensoria Pública do Estado e considerando que o 

expediente do núcleo da Defensoria Pública desta Comarca encontra-se 

suspenso de acordo com a Portaria n.779/2017 NOMEIO como defensor 

dativo o advogado CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JÚNIOR - OAB 

21.786/0 - Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o d. causídico, para em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses da parte requerente.

Para evitar possível nulidade processual, considerando que a genitora da 

criança Sra. LUCIMARA DA CONCEIÇÃO, residente e domiciliada na Rua 

Sepotuba s/n - Centro na cidade de Lambari D’Oeste/MT, não foi incluída 

no polo passivo da ação, logo o que se pode concluir a priori é que há 

interesse de outras pessoas no resultado do processo, além daquele cujo 

nome fora declinado na inicial.

Assim, necessário se faz a inclusão da genitora da criança no polo 

passivo da ação, devendo para tanto, proceder com as anotações 

necessárias junto ao Distribuidor, inclusive na autuação.

 Após, CITE-SE a requerida para apresentar resposta no prazo legal com 

as advertências de praxe.

Por fim, seja extraída cópia integral do feito e remetido à Diretoria do 

Fórum, a fim de que seja autuada e distribuída como averiguação oficiosa 

de paternidade para que seja regularizada a paternidade afirmada pelo 

requente com urgência.

Ciência ao Ministério Público.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

CONCLUSOS para sentença ou deliberação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32828 Nr: 1278-43.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhorleando Inácio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 1278-43.2013.811.0052 – Código 32828

Vistos, etc..

Dê-se VISTA ao Ministério Público para pugnar o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51183 Nr: 759-92.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CF, HMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53777 Nr: 2248-67.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre-Sicredi Noroeste MT e 

Acre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Laurentino da Silva - ME, Doselina da 

Glória Santana Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12.809, 

Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - OAB:19.080-A, Jose 

Henrique da Silva Vigo - OAB:OAB/MT 19.80

 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 a efetuar o pagamento da(s) 

diligência(s) do(s) Sr(s). Oficial(ais) de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33317 Nr: 303-84.2014.811.0052

 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: Zizito Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Olivã de Santana - 

OAB:MT - 13.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Código: 33317

Vistos, etc.,

Verifico que a parte requerida pugna (fl.71) para que seja realizada 

consulta nos sistemas INFOSEG e INFOJUD com o objetivo de localizar o 

endereço da testemunha José Antônio de Paiva (fl. 61/vº), no entanto, 

compulsando os autos, noto que não há o número do CPF da referida 

testemunha.

Portanto, determino que INTIME-SE a parte requerida para que, no prazo de 

05 (dez) dias, junte aos autos o número do CPF do Sr. José Antônio de 

Paiva com o fito de proceder com a consulta nos sistemas requeridos.

Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco/MT, 06 de agosto de 2018.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39407 Nr: 545-72.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lopes Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA e 

para CONDENAR ao réu a implantar em favor da parte autora, no prazo de 

60 (sessenta) dias:1 - o nome do segurado: MAURO PEREIRA DA 

FONSECA2 - o benefício concedido: APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL3 - a renda mensal atual: UM SALÁRIO MÍNIMO4 - a data de início 

do benefício – DIB: 31/01/2011 (data do protocolo)5 - a renda mensal inicial 

– RMI: UM SALÁRIO MÍNIMO (...). Deixo de proceder a remessa 

necessária, pois o proveito econômico obtido pela parte autora não 

excede o montante pelo art. 496, § 3º, I, CPC.Publique-se. Intime-se. 

Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Após o trânsito em 

julgado e feitas as anotações de estilo, arquivem-se com baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42736 Nr: 266-52.2017.811.0052

 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 Aparecida Lizardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 42736

Vistos etc.,

Em face da oposição de Embargos de Declarações, INTIME-SE a parte 

embargada para, querendo, manifestar-se, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, nos termos do que dispõe o artigo 1.023, § 2º, do CPC/15.

Transcorrido o prazo, com o sem manifestação, voltem-me conclusos.

 CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46322 Nr: 2053-19.2017.811.0052

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Izabel 

Maria da Conceição dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Rio 

Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 46322

Vistos etc.,

Em que pese os autos terem vindo conclusos, verifico que não há 

informações acerca do cumprimento da liminar deferida (ref.37), portanto, 

determino que se INTIME a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar se os requeridos estão fornecendo o medicamento aqui pleiteado.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-96.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN VITOR DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 9 de agosto de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS LOPES DA SILVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 20/09/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000195-96.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-96.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN VITOR DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

C O N C I L I A Ç Ã O  D a d o s  d o  p r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1000195-96.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 19.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte REQUERENTE: RENAN VITOR DE SOUZA 

COSTA Parte REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Senhor(a): 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para 

comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: audiência Tipo: 

Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

20/09/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final indicado. 

Despacho/Decisão: ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, §§ 1o e 2o do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. RIO BRANCO, 9 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) 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: 1000176-90.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON PAULO AMORIM MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FOX CAPOTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000176-90.2018.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: WALLISON PAULO AMORIM 

MOURA Parte Requerida: FOX CAPOTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 

ME Senhor(a): WALLISON PAULO AMORIM MOURA. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da correspondência 

devolvida juntada ao Id. 14548981, cuja copia segue anexa, no processo 

acima indicado, sob pena de arquivamento dos autos. RIO BRANCO/MT, 9 

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

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43023 Nr: 365-22.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Rio Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monise Fontes Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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 
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finalidade de intimar o Ilmo. Sr. Dr. Carlos Roberto dos Santos Junior, para 

manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59138 Nr: 269-38.2015.811.0032

 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: Ana Maria de Magalhães Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN DE SOUZA CAMPOS - 

OAB:14455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aportaram-se aos autos pedido de renúncia de advogado com 

substabelecimento nos autos (ref.13). Posto isto, determino a intimação 

dos causídicos contidos na procuração outorgada pela parte autora, a fim 

de que promova o prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providênciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55085 Nr: 122-46.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neilton de Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de Andrade 

- OAB:OAB/MT 6.730

 Vistos.

Diante da ausência das testemunhas de acusação, redesigno audiência 

de continuação para 16/10/2018, as 14hr30min, para inquirição das 

testemunhas faltantes e interrogatório do réu.

Intimem-se as testemunhas SEBASTIÃO e FRANCISCO MOURA 

pessoalmente. As demais testemunhas saem intimadas da redesignação.

Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Schulz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62029 Nr: 1406-55.2015.811.0032

 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: DEJANDIRA NEVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos em correição.Considerando que nos presentes autos 

ainda não houve a realização de perícia médica, desde já, NOMEIO como 

perito judicial, independentemente de compromisso, o Dr. WINSTON 

CARLOS DA SILVA, CRM/MT 9.555, com endereço profissional na AV. 

SENADOR METELLO, N° 1683 – BAIRRO PORTO, CUIABÁ/MT, CEP: 

78032-175 (e-mail: winston.carlos@outlook.com), devendo o mesmo ser 

intimado desta nomeação para conhecimento, DEVENDO INFORMAR DATA 

PARA REALIZAÇÃO DA RESPECTIVA PERÍCIA MÉDICA, e, em seguida 

apresentar laudo médico no prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo 

impreterivelmente a todos os quesitos apresentados nos autos. Com a 

chegada do laudo, INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se 

sobre o laudo do perito do juízo, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às Providências.Rosário Oeste/MT, 08 de agosto de 2018.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de DireitoANEXO - QUESITOS UNIFICADOS 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 1, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 

FORMULÁRIO DE PERÍCIA HIPÓTESES DE PEDIDO DE AUXILIO-DOENÇA OU 

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ I - DADOS GERAIS DO 

PROCESSOa) Número do processob) Juizado/Vara II - DADOS GERAIS 

DO(A) PERICIANDO(A)a) Nome do(a) autor(a)b) Estado civilc) Sexod) 

CPFe) Data de nascimentof) Escolaridadeg) Formação técnico-profissional 

III - DADOS GERAIS DA PERÍCIA a) Data do Exameb) Perito Médico 

Judicial/Nome e CRMc) Assistente Técnico do INSS/Nome, Matrícula e CRM 

(caso tenha acompanhado o exame)d) Assistente Técnico do Autor/Nome 

e CRM (caso tenha acompanhado o exame) IV - HISTÓRICO LABORAL 

DO(A) PERICIADO(A)a) Profissão declaradab) Tempo de profissãoc) 

Atividade declarada como exercidad) Tempo de atividadee) Descrição da 

atividadef) Experiência laboral anteriorg) Data declarada de afastamento 

do trabalho, se tiver ocorrido V- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES 

MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA a) Queixa que o(a) periciado(a) 

apresenta no ato da perícia.b) Doença, lesão ou deficiência [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60947 Nr: 967-44.2015.811.0032

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO DE ALMEIDA CAMARA - 

OAB:OAB/MT 20.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, assim 

como do artigo 616, todos do Código de processo Civil. Assim, não sendo 

o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a petição 

inicial.

Demonstrada a hipossuficiência financeira da parte autora, DEFIRO o 

benefício da Gratuidade de Justiça.

Nomeio INVENTARIANTE o requerente DANILO DE ALMEIDA CAMARA e, 

desde já, intimo-o da sua nomeação, devendo o mesmo, no prazo de cinco 

(05) dias, prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar a sua 

função.

Após, dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou 

o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, conforme 

dispõe o art. 620 do CPC.

Com as primeiras declarações prestadas pelo inventariante, tendo este 

indicado todos os herdeiros, façam-se as citações dos herdeiros a serem 

indicados pela inventariante, para que tomem ciência da presente abertura 

de inventário, para que se manifestem no prazo legal.

 Após, intime-se a Fazenda Pública Estadual (CPC, art. 629), para que, no 

prazo de 15 (quinze dias), após a vista de que trata o art. 627 do CPC, 

informe ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro 

imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações.

 Intime-se o Ministério Público acerca do processamento do Inventário, a 

fim de que estE intervenha na condição de custos legis.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67629 Nr: 1587-22.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francione Martinelly da Silva, Josenil Plinio de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA MARIELLY DA 

SILVA SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 Vistos.

Intime-se a defesa do réu Francione Martinelly da Silva acerca do 
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aditamento da peça inaugural, para que, querendo, apresente nova 

resposta acusação ou ratifique os termos da respota já oferecida.

Com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68321 Nr: 1951-91.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joseh Pedro Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:17461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisandra Quellen de Souza - 

OAB:18213, Jackson F. Coleta Coutinho - OAB:OAB/MT 9172-B, José 

Eduardo Polisel Gonçalves - OAB:OAB/MT 12.009, Jose eduardo 

vitalino Coelho - OAB:18440

 Vistos.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de expedição de alvará em favor do médico, 

conforme dados declinados na petição de ref. 44.

Ademais, intime-se a parte requerida para se manifestar quanto ao débito 

remanescente no prazo de 05 (dias), sob pena de penhora.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57378 Nr: 1567-02.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Pinto de Santana, EDILENE DE OLIVEIRA 

SANTANA, Edemilson de Oliveira Santana, Edesio de Oliveira Santana, 

Ana Maria de Oliveira Santana, Edurzy Oliveira Santana, Fabiano de 

Oliveira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença os cálculos apresentados 

pela parte exequente, às fls.14/16, para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais, nos termos do art. 925, do CPC e JULGO EXTINTO o presente 

processo de execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC. Com isto, 

proceda o Sr. Gestor às providências necessárias para que seja expedido 

o respectivo RPV/Precatório, a depender do valor, nos moldes do art. 100, 

da Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se Alvará.Deixo de condenar a parte executada ao 

pagamento de honorários, com fulcro no § 7°, do art. 85, do CPC.Após, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.Intimem-se 

as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27989 Nr: 875-08.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Balbina Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 875-08.2011.811.0032

Código n.º 27989

Vara Única

Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude do Tribunal do Júri que se realizará na 

data de 21 de Agosto de 2018, designo nova assentada para o dia 18 de 

Setembro de 2018 às 16h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27989 Nr: 875-08.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 875-08.2011.811.0032

Código n.º 27989

Vara Única

Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude do Tribunal do Júri que se realizará na 

data de 21 de Agosto de 2018, designo nova assentada para o dia 18 de 

Setembro de 2018 às 17h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27989 Nr: 875-08.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 875-08.2011.811.0032

Código n.º 27989

Vara Única

Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude do Tribunal do Júri que se realizará na 

data de 21 de Agosto de 2018, designo nova assentada para o dia 18 de 

Setembro de 2018 às 17h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52185 Nr: 393-89.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jelso Bazzo Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Divaneide dos Santos Berto 

de Brito - OAB:OAB/MT 9614

 Vistos.

Inicialmente, homologo a desistência da testemunha soldado PM GILDEAN.

Considerando o teor do oficio de fl. 462, redesigno audiência de 

continuação, com a finalidade de inquirir a testemunha cabo PM ODJARMA 

e colher o interrogatório do acusado, para o dia 16 de outubro de 2018, as 

13hr30min., neste Fórum, saindo os presentes intimados.

Requisite-se a referida testemunha ao 7° BPM.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 607 de 635



Schulz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52411 Nr: 569-68.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Cuiabá - OAB:

 Vistos.

Inicialmente, concedo o prazo de 15 dias para juntada da procuração por 

parte do advogado constituído. Retifique-se a capa dos autos.

Oferecida, pela representante do Ministério Público, a Suspensão 

Condicional do processo, por dois anos, nos termos do art. 89 da Lei 

9.099, foi à proposta aceita pelo acusado, o qual adoto como fundamento 

para decidir e com fundamento no artigo 89 §§ 1º e 2º, da Lei 9.099/95, 

suspendo o andamento do processo, impondo-lhe um período de prova de 

02 (dois) anos mediante as seguintes condições:

(...)

Feita a advertência das consequências do descumprimento, o MM. Juiz 

indagou ao acusado se aceitava e prometia cumprir as condições 

impostas. Afirmou que concorda com todas as condições da presente 

proposta de suspensão condicional do processo. Os autos devem 

aguardar, em Cartório, até o cumprimento das condições impostas na 

presente Suspensão Condicional do processo, e, em caso de 

descumprimento de qualquer delas, voltem os autos imediatamente 

conclusos, para decisão.

 Por fim, oficie-se o diretor da cadeia pública para ciencia, devendo 

informar nestes autos, o cumprimento do item “f” acima.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Schulz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59677 Nr: 482-44.2015.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito de suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 (seis) 

meses.

Decorrido o prazo, intime-se a parte requerente para dar prosseguimento 

ao processo, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57425 Nr: 1604-29.2014.811.0032

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765, JEFERSON LEANDRO FULONI 

CARVALHO - OAB:17081/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que comprove nos autos o recolhimento do 

ITCM, bem assim traga aos autos certidões negativas da Fazenda Pública 

Municipal, Estadual, e Federal, conforme prescreve o art. 654 do CPC.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83764 Nr: 2788-78.2018.811.0032

 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): FRANCISCA MARCELINA PEREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Monitória proposta por BANCO DO BRASIL S/A, em 

desfavor de FRANCISCA MARCELINA PEREIRA-ME, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil, estando, 

ainda, em conformidade com a determinação posta no art. 700 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, recebo a petição inicial.

Expeça-se o mandado de citação e de pagamento, concedendo ao 

requerido o prazo de 15 (quinze) dias, para o cumprimento e o pagamento 

de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa, 

nos termos do art.701 do CPC, anotando-se nesse mandado, que, caso o 

réu cumpra, ficará isento de custas processuais (CPC, art. 701, §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo.

Cite-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste /MT, 08 de agosto de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82622 Nr: 2154-82.2018.811.0032

 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): JOÃO KMIECICK, DAIANA RUZIN KMIECICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 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$ 328,50 

(trezentos e vinte oito treais e cinquenta centavos), referente ao 

cumprimento do mandado na Zona Rural Figueira, 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.: 78191 Nr: 4131-46.2017.811.0032

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de concessão de benefício previdenciário 

formulado, forte nos fundamentos de fato e de direito constantes da 

decisão.Intimem-se.Condeno a parte Requerente em custas e honorários 

advocatícios, estes últimos que arbitro em 10% (dez por cento) da 

pretensão econômica da causa, ressalvado o previsto no art. 98, § 3º do 

CPC.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Rosário 

Oeste/MT, 08 de agosto de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57973 Nr: 1924-79.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Manoel Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença os cálculos apresentados 

pela parte autora, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, nos 

termos do art. 925, do CPC e JULGO EXTINTO o presente processo de 

execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC. Com isto, proceda o Sr. 

Gestor à imediata expedição do ofício requisitório (Requisição de Pequeno 

Valor) ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Liquidado o RPV, 

expeça-se, de plano, o respectivo alvará para levantamento dos 

valores.Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 08 de 

agosto de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75459 Nr: 2631-42.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Lacerda Maas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT-8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeça-se mandado de intimação do requerido conforme endereço 

declinado à ref. 28.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80765 Nr: 934-49.2018.811.0032

 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: LDAC, Francislene de Arruda Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flávio de Andrade - 

OAB:6730/0, EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - OAB:6730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito Ministerial de ref. 11, a fim de determinar seja realizada a 

avaliação judicial, por Oficial de Justiça Avaliador, do imóvel acima aludido, 

nos moldes das normas para avaliação de imóveis urbanos da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 14653-1:2001).

Com a chegada aos autos do Auto de Avaliação, promova-se nova vista 

dos autos ao MPE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69059 Nr: 2300-94.2016.811.0032

 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: Bernadete Benedita Moreira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Santana Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista do teor da certidão de ref. 22, determino a expedição de novo 

alvará, fazendo constar expressamente a autorização para saque.

Após, intime-se a requerente para retirar o alavrá em juízo.

Em seguida- arquive-se os autos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81426 Nr: 1364-98.2018.811.0032

 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: Antonio Leandro Pereira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DA SILVA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane da Silva Campos 

Souza - OAB:OAB/MT 15097/B

 Vistos.

Diante da superveninente hipossuficiência financeira da parte autora, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça em seu favor, 

dspensando-o do recolhimentos das custas processuais.

Quanto ao item "c" do petitório de ref. 26, tenho que deve ser indeferido, 

uma vez que compete às partes promover a averbação do aludido 

documento, notadamente por entabulado extrajudicialmente.

Por fim, certifique-se nos autos quanto a realização da audiência de 

conciliação designada, promovendo a juntada da respectiva ata.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81278 Nr: 1246-25.2018.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS, BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO o pleito da parte autora 

para fim de DETERMINAR expedição de ofício a SEM PARAR, marca 

registrada por CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO 

S/A., CNPJ: 04.088.208/0001-65 - Endereço: Rua Minas Bogasian, 253 - 

Centro - Osasco/SP. CEP: 06013-010, e para a empresa CONECTCAR 

SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A., CNPJ: 16.577.631/0001-08 

- Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1830 - Torre III - 

6º andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP: 04543-900, para que forneçam 

cópia da fatura com os endereços de circulação do bem, objeto da 

presente, a fim de esgotar todas as possibilidades de localização.
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Com a resposta dos mencionados ofícios, intime-se a parte autora para 

que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80724 Nr: 914-58.2018.811.0032

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIO, LMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTACIO CHAVES DE SOUZA - 

OAB:19825/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o petitório acostado ref. 32, verifico a ocorrência de erro material na 

decisão de ref. 11, uma vez que a curadoria deveria conferir poderes de 

representação do curador junto ao instituo de previdência próprio 

(PREVIVAG) e não junto ao INSS, como constou da decisão.

Imperioso ressaltar que o erro material em testilha é o erro de fácil 

constatação, perceptível à primeira vista, a olho nu. Não carece de maior 

exame para detectar que há um flagrante desacordo entre a vontade, e o 

que de fato foi expresso no documento. Não há necessidade de recorrer 

à interpretação de conceito, estudo ou exame mais acurado para detectar 

esse erro; ele é percebido por qualquer pessoa.

Assim, retifico o erro material existente na decisão de ref. 11, para, onde 

se lê:

“1. DEFIRO a tutela antecipada e, via de consequência, DECLARO a 

interdição provisória de LUIZ MÁRIO OJEDA, nomeando como sua 

curadora provisória a genitora do mesmo Sr.ª DEJANIRA IZENAIDE OJEDA, 

exclusivamente para representá-lo perante o INSS e as instituições 

bancárias, pelo prazo de um ano, prorrogável.”.

 Leia-se:

“1. DEFIRO a tutela antecipada e, via de consequência, DECLARO a 

interdição provisória de LUIZ MÁRIO OJEDA, nomeando como sua 

curadora provisória a genitora do mesmo Sr.ª DEJANIRA IZENAIDE OJEDA, 

exclusivamente para representá-lo perante o PREVIVAG e as instituições 

bancárias, pelo prazo de um ano, prorrogável.”.

Os demais termos da decisão permanecem inalterados.

Expeça-se novo termo de Curatela, constando a retificação aqui 

promovida.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58612 Nr: 45-03.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurondino de Campos Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença os cálculos apresentados 

pela parte autora, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, nos 

termos do art. 925, do CPC e JULGO EXTINTO o presente processo de 

execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC. Com isto, proceda a 

Sr.ª Gestora à imediata expedição do ofício requisitório (Requisição de 

Pequeno Valor) ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Liquidado o 

RPV, expeça-se, de plano, o respectivo alvará para levantamento dos 

valores.Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 08 de 

agosto de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64726 Nr: 375-63.2016.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO MUHLBAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JOSÉ DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por tudo que dos autos consta, RECEBO e emenda à inicial formulada è 

ref. 27, para fim de determinar a inclusão no polo passivo de MILTON 

DAVID DA SILVA, remetendo-se os autos ao Distribuidor para retificação 

junto ao sistema Apolo, intimando o mesmo para comparecer à audiência 

de justificação designada.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68208 Nr: 1901-65.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PAULO FORTUNATO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, diante da ausência da parte requerida, decreto-lhe sua 

revelia, contudo, sem aplicar seus efeitos, sendo desnecessária a 

intimação da autarquia para futuro atos processuais, à exceção da 

sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Após, diante da revelia do INSS, venham-me conclusos para sentença.

Mantenham os autos conclusos para sentença.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Schulz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61306 Nr: 1100-86.2015.811.0032

 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: Circe Lemes do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:OAB/MT 10.765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, diante da ausência da parte requerida, decreto-lhe sua 

revelia, contudo, sem aplicar seus efeitos, sendo desnecessária a 

intimação da autarquia para futuro atos processuais, à exceção da 

sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Defiro o requerimento da parte requerente, a qual sai intimada para 

apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, diante da revelia do INSS, venham-me conclusos para sentença.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Schulz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83406 Nr: 2618-09.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUMERCINDO VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, em que pese a perícia médica da autarquia federal ter 

indeferido o último pedido de prorrogação do benefício de auxílio-doença, 

ora pleiteado na data de 06/11/2017, sob a alegação de que a parte autora 

não estaria inválida para o trabalho, entendo que as sucessivas 

prorrogações de concessão do respectivo benefício, atrelados aos 

exames clínicos acostados aos autos, bem como laudos e relatórios 

médicos, demonstram que o autor ainda se encontra incapacitado para as 

suas atividades laborais, estando, inclusive, com operação agendada para 

este mês (28/08/2018).De pronto, observa-se que os pressupostos 

insculpidos no art.300 do Código de processo Civil, em prol do pleito 

deduzido pelo autor se encontram presentes nos autos, porquanto há 

prova convincente, ao menos nesta fase, da verossimilhança do que 

alega, tendo em conta a documentação acostada aos autos, além de 

existir também a concreta possibilidade de consumar-se dano irreparável 

ou de difícil reparação a seu desfavor.Desta feita, à vista de tudo que 

consta dos autos, CONCEDENDO TUTELA ANTECIPADA, nos termos do 

art.300, do Código de Processo Civil, DETERMINANDO o 

RESTABELECIMENTO do auxílio-doença acidentário a GURMECINDO 

VENTURA (NB: 6224816569), desde seu cancelamento administrativo 

(02/10/2017[...].Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83653 Nr: 2738-52.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBELINA DE LIMA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, à vista de tudo que consta dos autos, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada, concedendo tutela de urgência, para fins de concessão do 

benefício de auxílio-doença a UMBELINA DE LIMA DA COSTA, nos termos 

dos arts.924 e 300, ambos do Código de Processo Civil. OFICIE-SE o INSS 

– APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento às Demandas 

Judiciais, para que informe nos autos acerca da implantação do benefício 

em nome da parte autora, devendo apresentar comprovante de 

implantação do benefício, destacando a data em que o mesmo foi 

efetuado, no prazo de (15) quinze dias, sob pena de ser cominada multa 

diária.Após, CITE-SE o INSS, por intermédio da Procuradoria Federal 

Especializada, com a remessa dos autos para querendo contestar a 

presente demanda no prazo legal. A fim de dar regular andamento ao feito, 

desde já, NOMEIO como perito judicial, independentemente de 

compromisso, o Dr. WINSTON CARLOS DA SILVA, CRM/MT 9.555, com 

endereço profissional na AV. SENADOR METELLO, N° 1683 – BAIRRO 

P O R T O ,  C U I A B Á / M T ,  C E P :  7 8 0 3 2 - 1 7 5  ( e - m a i l : 

winston.carlos@outlook.com), devendo o mesmo ser intimado desta 

nomeação para conhecimento, devendo informar data para realização da 

respectiva perícia médica, e, em seguida apresentar laudo médico no 

prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo impreterivelmente a todos 

os quesitos apresentados nos autos.Com a chegada do laudo, INTIMEM-SE 

as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do 

juízo, no prazo comum de 15 (quinze) dias.Faculta-se às partes a 

apresentação de outros quesitos e indicação de assistentes técnicos (§1° 

do art. 465, CPC).Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79058 Nr: 57-12.2018.811.0032

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARQUES DE 

CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho a cota Ministerial retro a fim de DETERMINAR seja intimado o autor 

para que informe o atual endereço da requerida.

Por fim, DETERMINO o desentranhamnto do documento de fls. 20/24, uma 

vez que não dizem respeito ao presente processo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61717 Nr: 1282-72.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elymarcio Nunes de Araújo, Jucilene Joaquim 

Cosme Nunes, Ronye Marcio Nunes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º: 1282-72.2015.811.0032

Código n.º: 61717

Vara Única

DECISÃO

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente planilha atualizada do débito para que sejam realizadas 

pesquisas junto ao sistema BACENJUD, conforem requerido, 

apresentando o número de CPF/CNPJ da parte executada.

Intime-se.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 04 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56509 Nr: 1123-66.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Ad.de Assoc. Ouro 

Verde-MT-SICREDI OURO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crestiano de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º: 1123.66.2014.811.0032

Código n.º: 56509

Vara Única

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente planilha atualizada do débito para que sejam realizadas 

pesquisas junto ao sistema BACENJUD, conforme requerido, 

apresentando o CPF/CNPJ da parte executada.

 Intime-se.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 29 de junho de 2018.

 Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77796 Nr: 3947-90.2017.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Original do Agronegócio S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RIVELLI - OAB:297608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 1.838,00( Hum mil, oiticentos e trinta e oito reais), referente ao 

cumprimento do mandado na Zona Rural ( Serra Azul, Campo Alto e 

Fazenda Zumira, em Marzagão ) Distrito de R. Oeste-MT, a ser ser 

recolhido através de Guia de Diligências, nos termos do provimento 
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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.: 28977 Nr: 1852-97.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedrolina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Oliveira Amador - 

OAB:13423-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que verificando estes autos, constatei que não há dados da 

parte interessada para liberar os valores constante na Conta Única, assim 

sendo intimo o autor o fornecer estes dados, Nome Completo. CPF ou 

CNPJ, Conta Bancaria, Banco , Angencia e codigo do Banco, para que 

este Juizo determine a expedição do Alvará Eletronico

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 14375 Nr: 317-46.2005.811.0032

 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: Município de Jangada MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Anita Mesacasa - 

OAB:2.963-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ DA SILVA, 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$ 536,16 (Quinhentos e trinta e seis reais e 

dezesseis centavos), no prazo de 10 dias, para efetuar o pagamento das 

custas processuais, contados da expiração do prazo do deste edital, sob 

pena de inscrição de dívida ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Monalisi da Silva Costa , 

digitei.

Rosário Oeste, 07 de agosto de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63266 Nr: 1925-30.2015.811.0032

 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): José Gonçalo de Lima

 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:

 Vistos.

Em atenção à decisão de ref. 52, e certidão de ref. 56, anexo aos autos o 

resultado consulta via InfoJud.

Intime-se a parte exequente para se manifestar e requerer o que de direito 

no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-83.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 05 de DEZEMBRO de 2018, às 15:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-83.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 05 de DEZEMBRO de 2018, às 15:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-68.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 05 de DEZEMBRO de 2018, às 15:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-68.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 05 de DEZEMBRO de 2018, às 15:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-23.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MOREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 05 de DEZEMBRO de 2018, às 16:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-23.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:
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LEANDRO MOREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 05 de DEZEMBRO de 2018, às 16:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-08.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 05 de DEZEMBRO de 2018, às 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-08.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 05 de DEZEMBRO de 2018, às 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-66.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 05 de DEZEMBRO de 2018, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-51.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 05 de DEZEMBRO de 2018, às 17:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-19.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT0009022A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 12 de DEZEMBRO de 2018, às 13:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-03.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 12 de DEZEMBRO de 2018, às 13:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-49.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FRANCISCO SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 12 de DEZEMBRO de 2018, às 14:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-95.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PEREIRA DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 12 de DEZEMBRO de 2018, às 14:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-95.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PEREIRA DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 12 de DEZEMBRO de 2018, às 14:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-14.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISVALDO APARECIDO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000004-14.2018.8.11.0032. REQUERENTE: FRANCISVALDO APARECIDO 

DIAS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No 
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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. Passo então 

a sentenciar o processo no estado em que se encontra com apoio no art. 

355 do NCPC. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. 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 artigo 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 ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 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. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito, mormente porque não trouxe aos autos nenhum contrato assinado 

pela parte autora, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

relação jurídica entre as partes que originou o débito negativado pela 

reclamada, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, 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. 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: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). 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 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. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. 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. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81951 Nr: 1256-40.2017.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUR AUGUSTO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVAL FRANCISCO PEREIRA, MÁRCIA, 

WILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Ao contrário do que alude a parte requerida (Ref. 47) não se trata de 

conflito agrário.

Não basta a pluralidade de partes para se se fixar um conflito agrário. Não 

basta o interesse meramente patrimonial para tal mister.

A intervenção ministerial, in casu, mostra-se totalmente descabida.

Aliás, o constante peticionamento, com pedidos de reconsideração, meio 

processual inadequado para combater a decisão proferida, apenas 

sugere o odioso expediente de procrastinação indevida, bordeando a 

má-fé processual (CPC, art. 80, IV).

“(...). Inexiste conflito possessório individual urbano ou rural, mormente 

pelo fato da causa, que envolve parentes, versar sobre interesse 

meramente patrimonial de pessoas maiores e plenamente capazes” (TJMT 
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– 2ª Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 

143006/2016 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 

01/12/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)” JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 23/07/2018).

Mister a produção probatória consistente na oitiva de testemunhas para 

comprovação da posse e esbulho.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, 

para o dia 13/09/2018 às 13h30min.

 Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação, 

caso haja necessidade de tal procedimento, observar o disposto do art. 

455 do CPC.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 63324 Nr: 146-45.2013.811.0053

 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: JMFC, LFGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Odorico Dorileo Rosa 

Júnior - OAB:13.822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Fls. 20 e 21: DEFIRO os pedidos de desarquivamento dos autos e 

expedição de Ofício.

OFICIE-SE, com URGÊNCIA, a empresa Cemitério Parque Bom Jesus, para 

que proceda os descontos na folha de pagamento do Requerido, na 

porcentagem homologada por sentença, qual seja 36,87% do salário 

mínimo, e os transfira para a conta corrente da representante do menor 

Sra. Lidiane Figueiredo Gomes Coelho (Banco CEF, agência 0016, Op. 013, 

Conta 000.000.076.847-1).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 39281 Nr: 898-22.2010.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZIO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisely Maria Reveles da 

Conceição - OAB:8448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Fls. 186v: Em vista da manifestação da parte Requerida, dando conta da 

necessidade de correção da RPV, DEFIRO o pedido aventado e 

DETERMINO que seja expedida nova requisição consoante cálculo 

apresentado pela parte Autora às fls. 180, contando como data base 

14/07/2018.

Expeça-se o necessário.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83891 Nr: 2177-96.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLÉIA ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIARA FERNANDA CARNEIRO - 

OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 5 (dias) apresente os 

quesitos para a realização do laudo pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67247 Nr: 1008-16.2013.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO MANOEL DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Johnny Lucas Taques de 

Miranda - OAB:16784

 Vistos etc.

Verifica-se que o autor do fato cumpriu a suspensão condicional do 

processo (folha de controle de comparecimento na capa dos autos), deste 

modo, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do indiciado, à luz do art. 89, § 5º, 

da Lei 9.099/95.

Determino a Sra. Gestora que sejam feitas as baixas e anotações 

necessárias, em especial junto ao cartório distribuidor, para que, a pena 

aplicada não conste em certidão de antecedentes criminais, salvo em caso 

de requisição judicial para fins de impedir novamente o mesmo benefício 

no prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 76, § 2º, inc. II; § 4º e § 

6º, da Lei nº 9.099/95.

Por se tratar de extinção de punibilidade pelo cumprimento dedo sursis 

processual, tenho por desnecessárias as intimações.

Dou esta por publicada com a entrega na escrivania. Dispensado o 

registro na forma do Provimento nº 42/2008/CGJ.

Arquivem-se, com as baixas e anotações necessárias.

Ciência ao MP.

 Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 42332 Nr: 292-57.2011.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NARCISO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Segue o cálculo de pena atualizado.

Ciência ao MP.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62329 Nr: 1671-96.2012.811.0053

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIA ADILES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DA SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAIR DA SILVA MORAES, Cpf: 

54455987134, Rg: 802.322, Filiação: Maria Adiles da Silva Moraes e 

Juvenal Cruz de Moraes, data de nascimento: 08/06/1971, brasileiro(a), 

natural de Santo Antonio do Leverger-MT, casado(a), serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do requerido via edital para tomar conhecimento da 

decisão e cumprir as medidas protetivas.

Resumo da Inicial: Parte autora Maria Adiles da Silva Moraes, entrou com 

medidas protetivas contra o requerido Jair da Silva Moraes.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro a cota ministerial de fls. 

21.Expeça-se o necessário.Às providências.SAL-MT, 31.01.2014.MURILO 

MOURA MESQUITAJuiz 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, GABRIELY AMORIM DA 

SILVA, digitei.

Santo Antonio do Leverger, 08 de agosto de 2018

Marcela Rosa Kolodziej Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77264 Nr: 1227-24.2016.811.0053

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENESIO MARTINS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo legal apresente a 

impugnação a contestação da parte requerida.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-94.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EUBISON EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CAROLINA SANTANA OAB - MT20378/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de 

agosto de 2018. À(o) Requerente Nome: EUBISON EVANGELISTA DA 

SILVA Endereço: Palmiro Pees de Barros, Loteamento Lago Azul, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, 

extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I 

n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000958-94.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/09/2018 

Hora: 09:00 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: EUBISON EVANGELISTA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: LAURA 

CAROLINA SANTANA OAB: MT20378/O Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-64.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALTERSON ANTUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de 

agosto de 2018. À(o) Requerente Nome: VALTERSON ANTUNES DE 

ARRUDA Endereço: Centro, 47, Avenida Augusto Leverger, BARÃO DE 

MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente 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 comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000960-64.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

37.480,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/09/2018 Hora: 09:10 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: VALTERSON ANTUNES DE ARRUDA ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: RUBENS SANTOS ALVES OAB: 

MT17568/O Endereço: desconhecido REQUERIDO: VIVO S.A. 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-14.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 9 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-29.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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VALDEVINO GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 9 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-41.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY FERREIRA SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI NÚMERO 

DO PROCESSO: 1000386-41.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: Nome: JURACY FERREIRA SALGADO Endereço: 

ZONA RURAL, s/n, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido Advogado: FERNANDA DE PAULA GIACOMINI 

OAB: MT0017627A-O Endereço: LINHARES, 341, LIXEIRA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78008-810 Advogado: KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB: 

MT0019498A Endereço: FERNANDO FERRARI, 289, DOM AQUINO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-185 REQUERIDO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, 

RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

Advogado: MAYARA BENDO LECHUGA OAB: MT0020191S Endereço: 

ANA BRASILIA, 705, LOTE 06, R. RITA VIEIRA, CAMPO GRANDE - MS - 

CEP: 79052-260 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência de CONCILIAÇÃO 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 30/08/2018 Hora: 13:00 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIAS: a) No caso de audiência de conciliação e 

saneamento, a parte deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se 

representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 do CPC), 

ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, fixados 

os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões processuais 

pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. b) As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 9 de agosto de 2018. Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-26.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY FERREIRA SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI NÚMERO 

DO PROCESSO: 1000387-26.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: Nome: JURACY FERREIRA SALGADO Endereço: 

ZONA RURAL, s/n, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido Advogado: FERNANDA DE PAULA GIACOMINI 

OAB: MT0017627A-O Endereço: LINHARES, 341, LIXEIRA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78008-810 Advogado: KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB: 

MT0019498A Endereço: FERNANDO FERRARI, 289, DOM AQUINO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-185 REQUERIDO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, 

RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

Advogado: MAYARA BENDO LECHUGA OAB: MT0020191S Endereço: 

ANA BRASILIA, 705, LOTE 06, R. RITA VIEIRA, CAMPO GRANDE - MS - 

CEP: 79052-260 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência de CONCILIAÇÃO 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 30/08/2018 Hora: 13:00 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIAS: a) No caso de audiência de conciliação e 

saneamento, a parte deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se 

representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 do CPC), 

ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, fixados 

os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões processuais 

pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. b) As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 9 de agosto de 2018. Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000847-81.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 9 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-52.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO MANOEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 9 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-82.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 9 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-41.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALVENIR ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 9 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-26.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 9 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-93.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 9 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-78.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 9 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-48.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 9 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-33.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 9 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-03.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE SERAFIM DEMEDIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031410/8/2018 Página 618 de 635



Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 9 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86852 Nr: 1134-90.2018.811.0053

 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): MARCIO AURÉLIO DE BARROS, GERSON DE 

ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Rogerio Assunção 

da Costa Stefan - OAB:7030, JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11447

 Impulsiono os presentes autos para intimar o advogado Josias Santana de 

Oliveira da audiência designada para o dia 29.08.2018 as 09:00 horas.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84503 Nr: 4656-07.2017.811.0039

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRGCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVISON BARRETO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 23.202, MARCIO JOSÉ DA SILVA - OAB:OAB/MT 16.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 AUTOS Nº. 4656-07.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº. 84503.

Vistos.

 Em detida análise dos autos verifica-se que não houve qualificação das 

partes no ato da distribuição do feito, desta forma, remetam-se os autos a 

esta diretoria do fórum para as devidas retificações.

Ademais, observa-se também que houve o substabelecimento de 

mandato, assim, após a regularização na qualificação e inclusão das 

partes e advogados, DETERMINO a abertura de novo prazo aos patronos 

constituídos para manifestação.

 Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de julho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109911 Nr: 2019-29.2018.811.0078

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASAGRANDE & DIDONE LTDA-ME, CARLA ANTONIA 

WIELENS DIDONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA APARECIDA STORER DIAS, 

FRANCISCO MORAES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da r. 

decisão de ref. 24, bem como da designação de audiência de conciliação 

designada para a data de 26.09.2018 às 15h00min na sede deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110021 Nr: 2085-09.2018.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJLDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:10917, PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - OAB:13.071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação para o dia 26.09.2018 às 14h20min na sede 

deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106058 Nr: 4610-95.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL, LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SCHAEFFER MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data de 26.09.2018 às 14 

horas na sede deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112203 Nr: 3353-98.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIJAN CEZAR MASCARELLO, JDC 3ª VARA CIVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA LORENZETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência designada para o dia 04.09.2018 às 17h00min na sede Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104325 Nr: 3803-75.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, acerca da 

redesignação de audiência de instrução e julgamento para a data de 

02.10.2018 às 15h00min na sede deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71598 Nr: 1148-09.2012.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTON JOSÉ SCHEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8908 Nr: 545-24.2008.811.0094

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSM, MdCSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWBdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO FONTANA - 

OAB:OAB/TO 701

 Vistos, etc.

Trata-se de execução de pensão alimentícia, sendo que, o interessado já 

atingiu a maioridade, bem como, quando da tentativa de sua intimação para 

regularização processual, não foi encontrado, considerando que se 

mudou sem informar seu endereço.

 Vieram-me conclusos.

É o breve relatório. Decido.

A presente ação já se mostra inviabilizada, haja vista que a parte autora 

interessada já foi intimada para dar andamento no feito (regularização da 

capacidade postulatória) e, devidamente intimada (art. 274, parágrafo 

único, do CPC), não logrou êxito proceder ao ato que lhe competia, 

restando evidente o total desinteresse da parte.

Ora, não se pode admitir a eternização do processo, devendo o feito ser 

extinto e arquivado, ante a inércia da parte interessada.

 “Ex positis”, ante a inércia da parte requerente JULGO EXTINTA a 

presente ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

CPC/15.

Isento de custas.

Fixo à título de honorários aos advogados dativos o valor de 4 (quatro) 

URH para cada, expedindo-se as respectivas certidões.

 PRECLUSA a via recursal, sendo certificado o transito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25737 Nr: 753-27.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENIEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas José Franco 

Bernardes - OAB:8247-B/MT

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar os executados 

na pessoa de seu advogado, nos termos da decisão de fls. 80, para 

comparecer nesta secretaria da Vara Única para assinatura do termo de 

penhora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25737 Nr: 753-27.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENIEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas José Franco 

Bernardes - OAB:8247-B/MT

 Em continuidade, verifica-se que houve o arresto de bem imóvel, 

conforme certidão de fl. 62, sendo que, até a presente data, não foi 

convertido o arresto em penhora. Assim sendo, determino seja convertido 

o arresto em penhora do referido bem, lavrando-se o respectivo termo, 

contendo a avaliação e registro. Intimem-se as partes da avaliação do 

referido imóvel, bem como determino que, pela ausência de qualquer 

representante da empresa, ou ao menos indicação de representantes, 

seja a parte exequente nomeada como depositária fiel do referido bem. No 

que tange ao pedido para que os avalistas indiquem bens passíveis de 

penhora, deixo para analisar oportunamente, considerando que há bem 

imóvel arrestado nos autos, sendo que, em eventual insuficiência de 

valores, poderá ser determinada penhora sobre outros bens. Após, com a 

manifestação das partes, concluso para decisão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20101 Nr: 393-34.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelsulino Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B

 Vistos, etc. Preliminarmente HOMOLOGO a desistência da oitiva da 

testemunha Joel Ponzio. No mais, aguarde-se a devolução das cartas 

precatórias encaminhadas para inquirição das demais testemunhas, bem 

como para interrogatório do acusado. Com o retorno das referentes 

missivas devidamente cumpridas, abra-se vista às partes para 

apresentação de Memoriais Finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

iniciando pela acusação, e, após, à defesa. Após, conclusos para 

sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22955 Nr: 848-28.2014.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cacilda Venezian da Silva Santos, Reginaldo 

da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT, Marcos Alexandre Belatti - OAB:197.127 SP

 Vistos, etc. Preliminarmente, considerando a ausência injustificada do 

advogado da acusada, nomeio para exercer a defesa da acusada Cacilda 

nesta solenidade, o advogado, Dr. Magaiver Baesso dos Santos, desde já 

arbitro a título de honorários advocatícios o valor de 1/4 (Um quarto) da 

URH, conforme tabela da OAB. Expeça-se a competente certidão. No que 

tange a testemunha Jadir Pereira, expeça-se nova carta precatória à 

Comarca de Várzea Grande-MT para sua inquirição, fazendo constar o 

endereço apresentado pelo parquet à fl. 158. De igual maneira, expeça-se 

carta precatória à comarca de Sinop-MT para proceder com o 

interrogatório do acusado Reginaldo da Silva Junior, no endereço 

apresentado pelo Ministério Público (fl. 158). No mais, aguarde-se a 

devolução das respectivas missivas, bem como da missiva encaminhada 

para inquirição da testemunha Daniel Martins. Com o retorno das 

referentes missivas devidamente cumpridas, abra-se vista às partes para 

apresentação de Memoriais Finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

iniciando pela acusação, e, após, à defesa. Após, conclusos para 

sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28915 Nr: 1442-37.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  R e l a t ó r i o  d e  I n v e s t i g a ç õ e s - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdLC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos, etc. Com a oitiva da testemunha Kamila Camargo Campos, dou por 

encerrada a instrução processual. Destarte, tendo as partes apresentado 

Alegações Finais de forma oral, passo a sentenciar. (...) Isso Posto, 

apreciando de ofício questão prejudicial ao mérito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos do Artigo 6º do ECA c/c 485, IV, do Código de 

Processo Civil, pela perda superveniente do objeto. Recolha-se eventual 

mandado de Busca e Apreensão expedido. Arbitro a título de honorários 

advocatícios ao advogado nomeado em 70-verso, o valor de 04 (quatro) 

URH´s, conforme tabela da OAB. Expeça-se a competente certidão. 

Determino ainda, a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para 

verificação de eventual crime de falso testemunho da testemunha Kamila 

Camargo Campos. Saem os presentes intimados. Após, trânsito, 

arquive-se com as baixas necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20691 Nr: 54-41.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ortega de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA ORTEGA DE AQUINO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de MARIA ORTEGA DE AQUINO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU e acessórios do 

imóvel n° 001.01.111.004.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 1080/2009, 1294/2010, 866/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2009

 - Valor Total: R$ 1.379,57 - Valor Atualizado: R$ 1.379,57 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Foi requerida a citação por Edital 

do (a) Executado (a), tendo em vista que não foi encontrado (a) em seu 

endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, 

está em lugar incerto. (...) Destrate, tendo e vista que já houve o 

esgotamento das tentativas das modalidades de citação, defiro o pedido 

realizado pelo Exequente, devendo-se expedir edital de citação, 

observando-se as determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, 

ultrapassado o prazo de citação, com ou sem manifestação do executado, 

vistas ao exequente para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 07 de agosto de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10281 Nr: 1160-77.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Amorim dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DOMINGOS AMORIM DOS SANTOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/11/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT em face de 

DOMINGOS AMORIM DOS SANTOS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de IPTU e acessórios, do seguinte imóvel: Imóvel n°: 

001.01.229.015.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1008/2005, 2135/2006, 1717/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2005

 - Valor Total: R$ 1.909,08 - Valor Atualizado: R$ 1.909,08 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Foi requerida a citação por Edital 

do (a) Executado (a), tendo em vista que não foram encontrado (a) em 

seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo 

informações, está em lugar incerto. (...) Destrate, tendo e vista que já 

houve o esgotamento das tentativas das modalidades de citação, defiro o 

pedido realizado pelo Exequente, devendo-se expedir edital de citação, 

observando-se as determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, 

ultrapassado o prazo de citação, com ou sem manifestação do executado, 

vistas ao exequente para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 07 de agosto de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20800 Nr: 164-40.2013.811.0094

 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): Ernildo Loga

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERNILDO LOGA, Cpf: 23219254004, Rg: 

3.138.216-5, Filiação: Paulo Loga e Elma Rohden Loga, data de 

nascimento: 04/07/1952, brasileiro(a), natural de Tuparendi-RS, casado(a), 

agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 
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o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de ERNILDO LOGA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 654/2008, 395/2009, 570/2010, 264/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 741,13 - Valor Atualizado: R$ 741,13 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Foi requerida a citação por Edital do(s) 

Executado(s), tendo em vista que não foi encontrado em seu endereço 

fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, está em 

lugar incerto. (...) Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) 

obtido(s) seja(m) o(s) mesmo(s), determino a citação via edital.Após, 

ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 07 de agosto de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20527 Nr: 813-39.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldair Teixeira

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALDAIR TEIXEIRA, Cpf: 87886146115, Rg: 

1277807-9, Filiação: Francisco Colte Teixeira e Maria Aparecida Teixeira, 

data de nascimento: 01/06/1977, brasileiro(a), natural de Juara-MT, 

casado(a), motorista, Telefone 96212644. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de ALDAIR TEIXEIRA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Imposto Sobre Serviço de 

Qualquer Natureza (ISSQN), inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 4194/2009, 4195/2009, 4196/2009, 4197/2009 (MAIS 9 

OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2009

 - Valor Total: R$ 956,20 - Valor Atualizado: R$ 956,20 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Foi requerida a citação por Edital do(s) 

Executado(s), tendo em vista que não foi encontrado em seu endereço 

fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, está em 

lugar incerto. (...) Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) 

obtido(s) seja(m) o(s) mesmo(s), determino a citação via edital.Após, 

ultrapassado todas essas etapas, vistas ao Exequente. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 07 de agosto de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20983 Nr: 342-86.2013.811.0094

 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): R. J. Diniz - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R. J. DINIZ - ME, CNPJ: 06178421000193. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de R. J. DINIZ - ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Alvará de funcionamento do 

estabelecimento comercial denominado 'Auto Mecanica Padrão', inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 29/2008, 20/2009, 

138/2010, 2839/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 1.926,38 - Valor Atualizado: R$ 1.926,38 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Foi requerida a citação por Edital 

do (a) Executado (a), tendo em vista que não foi encontrado (a) em seu 

endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, 

está em lugar incerto.(...) Destrate, tendo e vista que já houve o 

esgotamento das tentativas das modalidades de citação, defiro o pedido 

realizado pelo Exequente, devendo-se expedir edital de citação, 

observando-se as determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, 

ultrapassado o prazo de citação, com ou sem manifestação do executado, 

vistas ao exequente para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 07 de agosto de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20768 Nr: 132-35.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Ferreira de Carvalho
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILBERTO FERREIRA DE CARVALHO, 

Cpf: 53576250182, Rg: 1014670-9, Filiação: Antonio de Carvalho e Marta 

Maria Santana de Carvalho, data de nascimento: 04/10/1977, brasileiro(a), 

natural de Terra Roxa-PR, solteiro(a), técnico em informática. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de GILBERTO FERREIRA DE 

CARVALHO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1078/2008, 

924/2009, 1103/2010, 739/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 1.020,54 - Valor Atualizado: R$ 1.020,54 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Foi requerida a citação por Edital 

do (a) Executado (a), tendo em vista que não foram encontrado (a) em 

seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo 

informações, está em lugar incerto. (...) Destrate, tendo e vista que já 

houve o esgotamento das tentativas das modalidades de citação, defiro o 

pedido realizado pelo Exequente, devendo-se expedir edital de citação, 

observando-se as determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, 

ultrapassado o prazo de citação, com ou sem manifestação do executado, 

vistas ao exequente para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 07 de agosto de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21223 Nr: 589-67.2013.811.0094

 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): Sebastião Antonio dos Santos

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIÃO ANTONIO DOS SANTOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de SEBASTIÃO ANTONIO DOS 

SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU e 

acessórios, do imóvel n° 001.03.087.011.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1047/2008, 884/2009, 1061/2010, 706/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 1.514,85 - Valor Atualizado: R$ 1.514,85 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Foi requerida a citação por Edital 

do (a) Executado (a), tendo em vista que não foi encontrado (a) em seu 

endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, 

está em lugar incerto. (...) Destrate, tendo e vista que já houve o 

esgotamento das tentativas das modalidades de citação, defiro o pedido 

realizado pelo Exequente, devendo-se expedir edital de citação, 

observando-se as determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, 

ultrapassado o prazo de citação, com ou sem manifestação do executado, 

vistas ao exequente para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 07 de agosto de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20899 Nr: 263-10.2013.811.0094

 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): Lucilio Ferreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCILIO FERREIRA MARTINS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de LUCILIO FERREIRA MARTINS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU e acessórios, do 

imóvel n° 001.02.106.001.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 840/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/12/2011

 - Valor Total: R$ 1.439,79 - Valor Atualizado: R$ 1.439,79 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Foi requerida a citação por Edital 

do (a) Executado (a), tendo em vista que não foram encontrado (a) em 

seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo 

informações, está em lugar incerto. (...) Destrate, tendo e vista que já 

houve o esgotamento das tentativas das modalidades de citação, defiro o 

pedido realizado pelo Exequente, devendo-se expedir edital de citação, 

observando-se as determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, 

ultrapassado o prazo de citação, com ou sem manifestação do executado, 

vistas ao exequente para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.
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ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 07 de agosto de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21162 Nr: 528-12.2013.811.0094

 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): Nelson Arantes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NELSON ARANTES DOS SANTOS, Cpf: 

11007443120, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de NELSON ARANTES DOS SANTOS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU e acessórios 

do imóvel n° 001.12.013.017.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 110/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/12/2011

 - Valor Total: R$ 695,26 - Valor Atualizado: R$ 695,26 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Foi requerida a citação por Edital 

do (a) Executado (a), tendo em vista que não foram encontrado (a) em 

seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo 

informações, está em lugar incerto. (...) Destrate, tendo e vista que já 

houve o esgotamento das tentativas das modalidades de citação, defiro o 

pedido realizado pelo Exequente, devendo-se expedir edital de citação, 

observando-se as determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, 

ultrapassado o prazo de citação, com ou sem manifestação do executado, 

vistas ao exequente para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 07 de agosto de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20705 Nr: 71-77.2013.811.0094

 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): Alécio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALÉCIO DE SOUZA, Cpf: 94602859100, 

brasileiro(a), casado(a), do comércio. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de ALÉCIO DE SOUZA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Taxa pelo exercício de Poder 

Político, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

19/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 181,31 - Valor Atualizado: R$ 181,31 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Foi requerida a citação por Edital 

do (a) Executado (a), tendo em vista que não foram encontrado (a) em 

seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo 

informações, está em lugar incerto. (...) Destrate, tendo e vista que já 

houve o esgotamento das tentativas das modalidades de citação, defiro o 

pedido realizado pelo Exequente, devendo-se expedir edital de citação, 

observando-se as determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, 

ultrapassado o prazo de citação, com ou sem manifestação do executado, 

vistas ao exequente para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 07 de agosto de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31091 Nr: 573-40.2018.811.0094

 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: PFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IRACEMA APARECIDA DOS SANTOS, 

Filiação: Maria Aparecida de Carvalho e José Candido de Carvalho, data 

de nascimento: 14/11/1970, brasileiro(a), natural de Iretama-PR. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de divórcio litigioso proposta por 

Pedro Francisco dos Santos em face de Iracema Aparecida dos Santos. . . 

. I- DOS FATOS: as partes contraíram núpcias em 05/12/1987 sob regime 
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de comunhão parcial de bens. Da união nasceu apenas uma filha que já 

atingiu a maioridade. .. II- DO DIREITO: A presente demanda encontra 

respaldo no artigo 266 da Constituição Federal. III- DOS PEDIDOS: a) 

requer que o juízo determine buscas de informações da requerida; b) em 

caso de encontrar o endereço, proceder a citação da requerida; c) caso 

não ser localizada, requer a citação por edital; d) que seja decretado o 

presente divórcio; e) condenar a requerida ao pagamento das custas; f) 

concessão de justiça gratuita.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.1-Defiro o pedido de citação 

editalícia da requerida, nos termos do art. 246, IV, do CPC.2- Cite-se a 

requerida, por edital, pelo prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 

257, III, do CPC, com as advertências legais (art. 344 e 257, IV, do CPC), 

para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, responder a presente 

ação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato.3- 

Havendo alegação de preliminares e/ou a juntada de documentos com a 

contestação, abra-se vista à parte autora para, querendo, ofertar 

impugnação no prazo legal.Após, conclusos.4- Para o caso da requerida 

não constituir patrono nomeio como seu curador, o Dr. Margaiver Baesso 

dos Santos, causídico militante nesta comarca, para defender seus 

interesses de acordo com o artigo 72, II, do Código de Processo 

Civil.Após, apresentada a contestação, abra-se vista à parte autora.5-. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita, na forma do art. 98, do CPC.6-. 

Processe-se em segredo de justiça, na forma do art. 189, II, do CPC. Ás 

providências. Cumpra-se. Intime-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 07 de agosto de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20545 Nr: 833-30.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Gonçalves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DORIVAL GONÇALVES DE SOUZA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de DORIVAL GONÇALVES DE 

SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 983/2008, 

783/2009, 960/2010, 637/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 1.077,61 - Valor Atualizado: R$ 1.077,61 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Foi requerida a citação por Edital 

do (a) Executado (a), tendo em vista que não foi encontrado (a) em seu 

endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, 

está em lugar incerto. (...) Destrate, tendo e vista que já houve o 

esgotamento das tentativas das modalidades de citação, defiro o pedido 

realizado pelo Exequente, devendo-se expedir edital de citação, 

observando-se as determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, 

ultrapassado o prazo de citação, com ou sem manifestação do executado, 

vistas ao exequente para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 07 de agosto de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20703 Nr: 69-10.2013.811.0094

 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): Antonio Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Cpf: 

10038515920, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de ANTONIO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1237/2008, 

1596/2008, 1128/2009, 1870/2009 (MAIS 4 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/12/2009

 - Valor Total: R$ 2.861,05 - Valor Atualizado: R$ 2.861,05 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Foi requerida a citação por Edital 

do (a) Executado (a), tendo em vista que não foi encontrado (a) em seu 

endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, 

está em lugar incerto. (...) Destrate, tendo e vista que já houve o 

esgotamento das tentativas das modalidades de citação, defiro o pedido 

realizado pelo Exequente, devendo-se expedir edital de citação, 

observando-se as determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, 

ultrapassado o prazo de citação, com ou sem manifestação do executado, 

vistas ao exequente para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 07 de agosto de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20975 Nr: 334-12.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 
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Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Divino Roque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINALDO DIVINO ROQUE, Cpf: 

93819366172, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de REGINALDO DIVINO ROQUE, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1554/2008, 1681/2009, 

2303/2010, 1223/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 1.421,06 - Valor Atualizado: R$ 1.421,06 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Foi requerida a citação por Edital 

do (a) Executado (a), tendo em vista que não foi encontrado (a) em seu 

endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, 

está em lugar incerto. (...) Destrate, tendo e vista que já houve o 

esgotamento das tentativas das modalidades de citação, defiro o pedido 

realizado pelo Exequente, devendo-se expedir edital de citação, 

observando-se as determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, 

ultrapassado o prazo de citação, com ou sem manifestação do executado, 

vistas ao exequente para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 07 de agosto de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20531 Nr: 817-76.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Botassini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO BOTASSINI, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de ANTONIO BOTASSINI, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 504/2008, 185/2009, 319/2010, 

3435/2010 (MAIS 2 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 1.044,84 - Valor Atualizado: R$ 1.044,84 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Foi requerida a citação por Edital 

do (a) Executado (a), tendo em vista que não foi encontrado (a) em seu 

endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, 

está em lugar incerto. (...) Destrate, tendo e vista que já houve o 

esgotamento das tentativas das modalidades de citação, defiro o pedido 

realizado pelo Exequente, devendo-se expedir edital de citação, 

observando-se as determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, 

ultrapassado o prazo de citação, com ou sem manifestação do executado, 

vistas ao exequente para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 07 de agosto de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20795 Nr: 159-18.2013.811.0094

 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): Enoque Gomes Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ENOQUE GOMES NOGUEIRA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de ENOQUE GOMES NOGUEIRA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1410/2008, 1434/2009, 

1751/2010, 1087/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 1.231,23 - Valor Atualizado: R$ 1.231,23 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Foi requerida a citação por Edital 

do (a) Executado (a), tendo em vista que não foram encontrado (a) em 

seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo 

informações, está em lugar incerto. (...) Destrate, tendo e vista que já 

houve o esgotamento das tentativas das modalidades de citação, defiro o 

pedido realizado pelo Exequente, devendo-se expedir edital de citação, 

observando-se as determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, 

ultrapassado o prazo de citação, com ou sem manifestação do executado, 

vistas ao exequente para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 
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aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 07 de agosto de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6943 Nr: 1965-69.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Municipal de Tabaporã-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mizael Dino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MIZAEL DINO DA SILVA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/12/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ-MT em face de MIZAEL 

DINO DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2495/2000, 2496/2000, 2498/2000, 

2499/2000 (MAIS 14 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/11/2005

 - Valor Total: R$ 8.277,34 - Valor Atualizado: R$ 7.524,86 - Valor 

Honorários: R$ 752,48

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Foi requerida a citação por Edital 

do (a) Executado (a), tendo em vista que não foram encontrado (a) em 

seu endereço fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo 

informações, está em lugar incerto. Destrate, tendo e vista que já houve o 

esgotamento das tentativas das modalidades de citação, defiro o pedido 

realizado pelo Exequente, devendo-se expedir edital de citação, 

observando-se as determinações do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Após, 

ultrapassado o prazo de citação, com ou sem manifestação do executado, 

vistas ao exequente para requerer o que entender de direito. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 07 de agosto de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10850 Nr: 478-88.2010.811.0094

 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): Cleiton Pires Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEITON PIRES BEZERRA, Cpf: 

57039194104, Rg: 987.788, brasileiro(a), casado(a), vendedor. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 9.260,71 (Nove mil e 

duzentos e sessenta reais e setenta e um centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena- Sicredi Univales move a presente ação 

monitória em face de Cleiton Pires Bezerra. I- DOS FATOS: A requerente é 

uma Cooperativa na qual o requerido possui conta corrente, porém, existe 

um saldo devedor no valor de R$ 9.260,71 e a requerente deseja receber 

amigavelmente seu crédito. . . . II- DO DIREITO: a presente demanda 

encontra respaldo no artigo 1102 a do CPC. . III- DOS PEDIDOS: a) citação 

do requerido; b) seja acrescido o juros de 1% a.m., multa de 2%, custas 

processuais e honorários advocatícios de 20%.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.I – Defiro o pedido formulado em 

manifestação de fls. 146, nos termos do art. 246, IV, do CPC/2015.II – 

Sendo assim, CITE-SE o executado por EDITAL, pelo prazo de 20 (vinte) 

dias (art. 257, III, do CPC/2015), constando os termos da decisão de fls. 

61;III – Uma vez transcorrido o prazo legal, e quedando-se inerte o 

executado, fica desde já NOMEADO como CURADOR ESPECIAL do 

executado o D. Causídico Dr. ABRAÃO LINCON DE LAET, ocasião em que 

deverá o mesmo ser intimado da presente nomeação.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 07 de agosto de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23662 Nr: 322-27.2015.811.0094

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVLdR, LLdR, LAdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIANO LEMES MACHADO, Rg: 

2048801-8, Filiação: Sebastiana Machado e Agostinho Lemes da Silva, 

data de nascimento: 15/11/1987, brasileiro(a), natural de Rosário 

Oeste-MT, convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 13.414,79 (Treze mil e 

quatrocentos e quatorze reais e setenta e nove centavos), provar que o 
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fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de 

protesto do pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

 - Corrente - 743.416.931-15 - Lucimara Alves da Rocha - 00005900-8 - 

0854 - Caixa Econômica Federal

Resumo da Inicial: O Ministério Público em defesa dos interesses dos 

menores, Juizou a presente Execução de Alimentos em face do executado 

J. L. M. . I-DOS FATOS: No dia 27/02/2015 o executado e a representante 

legal dos exequentes celebraram acordo de alimentos, porém, o 

executado não tem cumprido com o acordo, deixando de contribuir com o 

valor integral da dívida alimentícia. . . . II- DO DIREITO: A presente demanda 

encontra respaldo no artigo 733 do CPP. . III- DOS PEDIDOS: a) 

processamento da presente execução de alimentos; b) citação do 

executado para pagar a dívida; c) concessão do benefício de justiça 

gratuita;

Despacho/Decisão: Processo: 322-27.2015.811.0094.Código: 23662. 

Vistos, etc.Defiro os benefícios da justiça gratuita.Processe-se em 

segredo de justiça, conforme disposto no art. 155, II do CPC.Cite-se o 

Executado, no endereço declinado na inicial, para, no prazo de 03 dias, 

pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil, nos termos do artigo 733 do 

CPC, em relação aos três (3) últimos meses de alimentos devidos, nos 

termos do que consta na inicial.Conste do mandado a advertência de que 

se o devedor não pagar, nem tampouco se escusar, ser-lhe-á decretada à 

prisão civil, na forma da lei.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.Tabapora/MT, 22 de junho de 2015.Cássio 

Leite de Barros NettoJuiz 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, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Tabaporã, 07 de agosto de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22347 Nr: 407-47.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Junior da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO JUNIOR DA SILVA, Cpf: 

02561946100, Rg: 1946117-8, Filiação: Lenize Aquino da Silva, data de 

nascimento: 30/01/1987, brasileiro(a), natural de Rosário Oeste-MT, 

casado(a), montador de cilo. 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 ofereceu denúncia em desfavor de 

Leandro Junior da Silva. . . . I- DOS FATOS: Ressai do Inquérito Policial que 

no dia 18 de maio de 2014 Leandro Júnior da Silva desacatou funcionário 

público no exercício da função. . II- DO DIREITO: A presente demanda 

encontra respaldo no artigo 331 do Código Penal. III- DOS PEDIDOS: requer 

a citação do denunciado para apresentar resposta a acusação, sendo 

designada audiência para colher depoimentos testemunhais e 

interrogatório do denunciado.

Despacho: Vistos em correição.Diante da certidão de fl. 77, estando o 

acusado em lugar incerto e não sabido.Defiro o pedido ministerial de fl. 

79.Expeça-se edital de citação do acusado, nos termos do art. 361, do 

Código de Processo Penal, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, abra-se 

vista dos autos ao Ministério Público Estadual.Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 07 de agosto de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25512 Nr: 578-33.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NONATO MADEIRAS LTDA ME, Aparecido de 

Oliveira Nonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NONATO MADEIRAS LTDA ME, CNPJ: 

09566911000155 e atualmente em local incerto e não sabido APARECIDO 

DE OLIVEIRA NONATO, Cpf: 47558377153, Rg: 521.859, Filiação: Laurinda 

de Oliveira Nonato e José Amaro Nonato, data de nascimento: 04/10/1969, 

brasileiro(a), natural de Dourados-MS, casado(a), autônomo. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena- Sicredi Univales move a presente Ação 

de Execução de Título Extrajudicial em face de Nonato Madeiras LTDA ME 

e seu avalista Aparecido de Oliveira Nonato. . I-DOS FATOS: A exequente 

é credora de R$ 134.200,58 decorrente da cédula de crédito bancário, 

entretanto, os devedores não procederam com o devido adimplemento do 

título. . II- DO DIREITO: A presente demanda encontra respaldo no artigo 28 

da Lei 10.931/2004. III- DOS PEDIDOS: a) Requer a citação do requerido 

para que o mesmo pagueo débito/ b) indica bem a penhora ou arresto; c) 

intimação dos executado no endereço apresentado pela exequente; d) 

requer a expedição da Certidão Premonitória; e) que seja observada a 

prescrição do art. 212 do NCPC; f) nomeia como deositário fiel o gerente 

da unidade Sicredi de Tabaporã/MT; g) não possui interesse em audiência 

de conciliação.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 134.200,60 - Valor 

Atualizado: R$ 134.200,58 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Sendo assim, CITEM-SE os executados por EDITAL, 

pelo prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, do CPC/2015), constando os 

termos da decisão de fls. 40/41;III – Uma vez transcorrido o prazo legal, e 

quedando-se inerte o executado, fica desde já NOMEADO como 

CURADOR ESPECIAL do executado o D. Causídico Dr. ABRAÃO LINCON 

DE LAET, ocasião em que deverá o mesmo ser intimado da presente 

nomeação.

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, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 07 de agosto de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Tapurah

Vara Única
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 57539 Nr: 922-35.2017.811.0108

 AÇÃO: Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDT-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR, OAB 20055/O , com carga do 

presente feito, para no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em 

secretaria, nos termos do art. 234 §2º CPC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20927 Nr: 336-13.2008.811.0108

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Moro Beal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Beal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MOACIR BEAL, Cpf: 23619201072, Rg: 

6027978268, Filiação: João Beal e Carmelinda Franceschini, data de 

nascimento: 29/03/1960, brasileiro(a), natural de Porto Alegre-RS. 

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. .

S e n t e n ç a :  P r o c e s s o  n º .  3 3 6 - 1 3 . 2 0 0 8 . 8 1 1 . 0 1 0 8 C ó d i g o 

nº.20927SENTENÇAVistos em correição.Trata-se de Ação de Divórcio 

proposto por Lourdes Moro Bael em face de Moacir Bael, ambos 

devidamente qualificados nos autos.Registra-se que inicialmente a ação 

proposta com pedido de separação judicial e após a alteração legislativa, 

foi convertida em divórcio, antes da citação do requerido.Pois bem, relata 

a inicial que as partes se casaram na data de 18/05/1985, sob o regime de 

comunhão universal de bens, permanecendo juntos por mais de 20 (vinte) 

anos.A parte requerente desistiu do pedido de alimentos, assim como da 

partilha de bens (fls. 83 verso), devidamente extinto o processo em 

relação aos referidos pedidos.Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação às fls.61/62, concordando com o divórcio e, na oportunidade, 

afirmou não haver bens a serem partilhados, requerendo, ainda, a 

concessão da justiça gratuita.Manifestação ministerial por ausência de 

interesse no feito, vez que os filhos do casal completaram maioridade 

civil.A parte autora requereu o prosseguimento do feito com o julgamento 

antecipado da lide.Vieram-me os autos conclusos.É relato do necessário. 

Fundamento e decido.Inicialmente, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita ao requerido, vez que preenchidos os requisitos exigidos 

pela Lei 1.060/50.Por oportuno, ao caso em tela se aplica o artigo 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual, em observância aos 

princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, 

passo a julgar antecipadamente a lide.Analisando o mérito da ação, 

entendo que a pretensão dos requerentes merece guarida senão 

vejamos.A Emenda Constitucional nº 66/2010 alterou o parágrafo 6º do 

artigo 226 da Constituição Federal, que passou a ter a seguinte redação.“§ 

6º o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.”Pela leitura do novel 

dispositivo constitucional transcrito, observa-se que doravante, para a 

dissolução do vínculo matrimonial, através da decretação do divórcio, foi 

suprimida a exigência de prazo de separação de fato e afigura-se 

desnecessária a aferição do elemento objetivo (culpa ou dolo).Assim, de 

acordo com o ordenamento jurídico em vigor, o único fundamento para a 

decretação do divórcio é a falência afetiva da relação conjugal.“In Casu”, 

tal requisito restou devidamente comprovado, posto que posto que ambos 

os cônjuges afirmaram o fim da relação e manifestaram de forma 

consensual a pretensão em dissolver o vínculo matrimonial.Desta feita, a 

decretação do divórcio é medida que se impõe.Por derradeiro, registro que 

a parte requerente foi omissa quanto ao nome.Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição Federal, com a redação 

alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, decreto o divórcio das 

partes, o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 269, incisos I, do Código de Processo Civil.Custas 

pela parte requerida, ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n. 

1.060/50, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.Expeça-se ofício ao 

Cartório de Registro Civil competente, para a devida averbação.Expeça-se 

a respectiva certidão de honorários (fl. 56), conforme determinado às fls. 

66.Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.Às providências.Tapurah/MT, 07 de 

março 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, 08 de agosto de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58166 Nr: 454-77.2016.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIR MARSANGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ZARTH MARSANGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, ANDREIA CRISTIANE HECK - OAB:59.455 

OAB/RS, JOEL BORTOLASSI - OAB:11471-A/MT, NEVIO MANFIO - 

OAB:OAB/MT 16226-B, TIANE VIZZOTTO - OAB:12.679-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Certifico e dou fé que devidamente intimados mediante DJE nº 10258, 

publicado em 18.05.2018, as partes constituídas na época da publicação 

deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestar-se. Certifico ainda, 

que se contatado o prazo para parte autora apartir da juntada da 

procuração de novo patrono (fls. 155/156), a petição de fls. 157/159 é 

tempestiva.

Certifico por fim que impulsiono os autos para intimação das partes acerca 

do trascrito, para querendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias: 

"INTIMEM-SE as partes para que os mesmos manifestem-se o interesse na 

tentativa de conciliação. (...) Após, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 

do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-34.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FLORINDA MENEZES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente e nos termos do 

art. 334, § 3° do CPC impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovida, através do seu/sua advogado(a), acerca do 

termo de audiência juntado aos autos, para, querendo, manifestar-se no 
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prazo de cinco dias, acerca do interesse em conciliar e/ou para 

apresentar sua contestação.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64127 Nr: 397-15.2018.811.0077

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSV, AJVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte requerente para participar da audiêrncia de 

conciliação designada para o dia 25/09/2018, às 13 horas, na sede do 

juízo.

Para constar, lavrei a presente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64154 Nr: 413-66.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMGdA, CAGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Marques de Campos 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte requerente para que compareça a Audiência 

de Conciliação designada para o dia 18/09/2018, às 13:30 horas

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64154 Nr: 413-66.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMGdA, CAGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Marques de Campos 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte requerente para que compareça a Audiência 

de Conciliação designada para o dia 31/07/2018, às 17:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57437 Nr: 967-06.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rafael Pachuri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 14.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu 

ANTONIO RAFAEL PACHURI, nascido em 24/10/1972 em Porto 

Esperidão/MT, filho de Miguel Pachuri de Moraes e Paulina de Moraes, 

como incurso nas sanções previstas no art. 129, §9°, do Código Penal c/c 

nas disposições da Lei 11.340/2006.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62775 Nr: 1362-27.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Ferreira Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O

 (...), acolho o pedido da defesa e INSTAURO INCIDENTE DE SANIDADE 

MENTAL, a fim de o réu ser submetido a exame médico.SUSPENDO a 

tramitação do presente processo, conforme art. 149, §2º do Código de 

Processo Penal.Nomeio como curadora do acusado a Dra. Graciele 

Cristiana Romero Munhoz, OAB/MT 20748, que servirá sob o compromisso 

de seu grau.Formulo, desde já, os seguintes quesitos:1. Por doença 

mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era o 

acusado, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter 

criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse 

entendimento?2. Em virtude de perturbação da saúde mental ou por 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não possuía o réu, ao 

tempo da ação, a plena capacidade de entender o caráter criminoso do 

fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento?3. O estado 

mental atual do acusado oferece perigo à sociedade?4. Em razão de 

dependência, ou por estar sob efeito de substância que determina a 

dependência física ou psíquica, era o autor do fato inteiramente incapaz 

de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com 

esse entendimento?5. Em razão de dependência, ou por estar sob efeito 

de substância que determina a dependência física ou psíquica, estava ou 

está o autor do fato privado da plena capacidade de entender o caráter 

criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento?

Dê-se vistas dos autos as partes para que apresentem seus quesitos, no 

prazo de 03 (três) dias.A perícia deverá ser realizada por perito oficial da 

POLITEC, com especialidade em psiquiatria forense, junto à Gerência de 

Psiquiatria Forense da Diretoria Metropolitana de Medicina Legal de 

Cuiabá/MT, (...) Com o aporte da data, hora e local da realização do 

exame, intime-se o réu e a curadora, para que esta acompanhe o 

denunciado ao aludido exame.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57798 Nr: 184-77.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGFCJ, Mirlei Fernandes Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Mercado Jovio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT, GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ 

- OAB:20748/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Assiste razão à exequente.

Os cálculos do contador estão equivocados.

O débito cobrado no feito Código 63102 é o débito alimentar de 

setembro/2017 até os dias atuais (três últimos meses antes da propositura 

da ação e os débitos que se vencerem no curso da demanda), por ser o 

débito que autoriza a prisão civil.

O débito cobrado no feito 57798 é o débito alimentar de julho/2016 a 

agosto/2017, por ser o débito antigo, que não autoriza prisão civil.

Remetam-se os autos ao Contador para elaboração de novos cálculos e 

cumpram-se as determinações anteriores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63102 Nr: 1510-38.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGFCJ, MFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Assiste razão à exequente.

Os cálculos do contador estão equivocados.

O débito cobrado no feito Código 63102 é o débito alimentar de 

setembro/2017 até os dias atuais (três últimos meses antes da propositura 

da ação e os débitos que se vencerem no curso da demanda), por ser o 

débito que autoriza a prisão civil.

O débito cobrado no feito 57798 é o débito alimentar de julho/2016 a 

agosto/2017, por ser o débito antigo, que não autoriza prisão civil.
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Remetam-se os autos ao Contador para elaboração de novos cálculos e 

cumpram-se as determinações anteriores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65087 Nr: 936-78.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto de Oliveira, Cristiane Barbosa 

da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução no dia 19/10/2018, às 13h30min, para 

oitiva das testemunhas do autor:

BELONICE XAVIER DO REGO

MÁRIO PEREIRA DA SILVA

NEURACI PEREIRA DA SILVA

ELISMAR MACEDO DE SANTANA

DENAIR ESPINOZA

VALDEMIR GOMES ROCHA

JOELSON CARDOSO

MARINETE CARDOSO

Intimem-se as testemunha, servindo a própria carta precatória e esta 

decisão como mandado.

Intimem-se o MP e a Defesa.

Comunique-se o juízo deprecante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64985 Nr: 871-83.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliene Aparecida Rumão, Sidinei Ferrari de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para oitiva da testemunha VANEIDE DA 

SILVA SODRÉ (testemunha da defesa de Eliene Aparecida Rumão) no dia 

31/08/2018, às 13h00min.

Intime-se a testemunha, servindo a própria carta precatória e esta decisão 

como mandado.

Intimem-se o MP e a Defesa.

Comunique-se o juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65278 Nr: 1058-91.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Jose Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ligia Veronica Marmitt Guedes 

- OAB:4.195/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para oitiva da testemunha VEGAS LOPES 

VIEIRA (testemunhas do autor) no dia 19/10/2018, às 13h00min.

Intime-se a testemunha, servindo a própria carta precatória e esta decisão 

como mandado.

Intimem-se a advogada do autor ( por publicação no DJE) e o INSS (por 

carta com aviso de recebimento).

Comunique-se o juízo deprecante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65101 Nr: 946-25.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junio de Oliveira Cruz, Matusalem José Gomes, 

Gilberto Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:7355-A, Carlos Frederick da S. I. de Almeida - 

OAB:7533A-MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - OAB:, FABIO MOREIRA PEREIRA 

- OAB:9405, Fábio Moreira Pereira - OAB:9405/MT, Kalynca Silva 

Inez de Almeida - OAB:15598

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para oitiva da testemunha RENATO 

EMILIANO MONTEIRO testemunhas da acusação) no dia 31/08/2018, às 

13h30min.

Intime-se a testemunha, servindo a própria carta precatória e esta decisão 

como mandado.

Intimem-se o MP e a Defesa.

Comunique-se o juízo deprecante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65090 Nr: 939-33.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Netto Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Vila Nova Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para oitiva das testemunhas JÚLIA DE 

MORAES e ALMIR DE MORAES (testemunhas do réu) no dia 31/08/2018, 

às 14h00min.

Intime-se a testemunha, servindo a própria carta precatória e esta decisão 

como mandado.

Intimem-se o MP e a Defesa.

Comunique-se o juízo deprecante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65137 Nr: 960-09.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Gomes Kaduch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo César Stefani - 

OAB:21681

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução para oitiva da testemunha JEAN PEREIRA 

RODRIGUES (testemunha da defesa)no dia 31/08/2018, às 13h00min.

Intime-se a testemunha, servindo a própria carta precatória e esta decisão 

como mandado.

Intimem-se o MP e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54514 Nr: 1025-43.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Sabino Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 .Assim, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c 109, inciso VI, ambos 

do Código Penal c/c artigo 61 do Código de Processo Penal, DECLARO 

extinta a punibilidade do réu CARLOS ALBERTO SABINO PEREIRA.Após o 

trânsito em julgado, recolha(m)-se o(s) mandado(s) de prisão 

eventualmente expedido(s) nos autos e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.Desnecessária intimação pessoal do 

acusado quanto à sentença de extinção da punibilidade, nos termos do 

art. 1.387 da CNGC/MT.Por fim, arbitro em favor do advogado dativo, Dr. 

Joaquim Luiz Berger Goulart Netto – OAB/MT n. 11.269, honorários 

advocatícios proporcionais no montante de 05 (cinco) URH, equivalente a 

R$ 4.482,53, em observância à proporcionalidade entre o trabalho 
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realizado e o disposto nos itens 6 e 7 da Tabela XIX da OAB/MT 2018. 

Expeça-se certidão de crédito para fins de cobrança, independentemente 

do trânsito em julgado da sentença, sendo que os honorários de eventual 

fase recursal serão arbitrados oportunamente, conforme o trabalho 

real izado.Int ime-se. Noti f ique-seCumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 07 de agosto de 

2018.Elmo Lamoia de MoraesJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54209 Nr: 806-30.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Douglas Ribeiro da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 Outrossim, o réu era menor de 21 anos de idade à época dos fatos (fl. 

14), cuja circunstância reduz a prescrição pela metade nos termos do art. 

115 do Código PenalCom efeito, se a partir da análise dos autos é possível 

constatar que as pena aplicável não será superior a 02 (dois) anos de 

detenção e, considerando que o recebimento da denúncia foi realizado em 

21/08/2014, houve a perda da pretensão punitiva estatal, eis que 

decorrido o prazo prescricional previsto na legislação penal pátria.Assim, 

com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c 109, inciso V, c/c art. 115, 

todos do Código Penal c/c artigo 61 do Código de Processo Penal, 

DECLARO extinta a punibilidade do réu MAYCON DOUGLAS RIBEIRO DA 

FONSECA.Após o trânsito em julgado, recolha(m)-se o(s) mandado(s) de 

prisão eventualmente expedido(s) nos autos e arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações pertinentes.Desnecessária intimação pessoal do 

acusado quanto à sentença de extinção da punibilidade, nos termos do 

art. 1.387 da CNGC/MT.Por fim, arbitro em favor do advogado dativo, Dr. 

Joaquim Luiz Berger Goulart Netto – OAB/MT n. 11.269, honorários 

advocatícios proporcionais no montante de 05 (cinco) URH, equivalente a 

R$ 4.482,53, em observância à proporcionalidade entre o trabalho 

realizado e o disposto nos itens 6 e 7 da Tabela XIX da OAB/MT 2018. 

Expeça-se certidão de crédito para fins de cobrança, independentemente 

do trânsito em julgado da sentença, sendo que os honorários de eventual 

fase recursal serão arbitrados oportunamente, conforme o trabalho 

real izado.Int ime-se. Noti f ique-seCumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 09 de agosto de 

2018.Elmo Lamoia de MoraesJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55587 Nr: 242-17.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gideval Gordiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 12.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu 

GIDEVAL GORDIANO, brasileiro, natural de Pontes e Lacerda/MT, nascido 

em 27/10/1978, filho de Maria Alcântara de Oliveira e Joaquim, Gordiano, 

como incurso nas sanções previstas no art. 12, caput, da Lei 

10.826/2003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52373 Nr: 556-31.2013.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Halff Gomes de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 12.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu 

JHONATAN HALFF GOMES DE BRITO, nascido em 22/09/1985 em Vila Bela 

da Santíssima Trindade/MT, filho de Joaquim Wilson Leite de Brito e de 

Ladir Gomes de Barros, como incurso nas sanções previstas no art. 42, 

inciso III, da Lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64832 Nr: 790-37.2018.811.0077

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Godoi Arcure

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vistos, etc.

1- Em tempo, verifico que na audiência de custódia o acusado declarou 

que não tem condições de contratar advogado.

Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG; e com 

objetivo de salvaguardar a defesa dos necessitados e os princípios 

constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e celeridade na 

prestação jurisdicional, com fundamento no art. 298 da CNGC-TJMT 

nomeio o Dr. André Henrique Barbosa da Silveira, OAB/MT nº 15.333, para 

a defesa do réu CLAUDINEI GODOI ARCURE.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT (art. 

303 da CNGC-TJMT).

A Secretaria deverá incluir esta nomeação no relatório semestral a que 

alude o art. 306 da CNGC-TJMT.

Intime-se, excepcionalmente por telefone, o advogado dativo nomeado 

para que assuma o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação 

no prazo de 05 (cinco) dias, certificando-se nos autos a intimação.

Fica ciente de que as próximas intimações serão via publicação no DJe, 

pois “ao advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos” (art. 299 da 

CNGC-TJMT).

Em caso de interesse na nomeação, deverá apresentar a DEFESA 

PRÉVIA, no prazo legal, a contar da data da citação do acusado.

2- Designo desde já audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/08/2018, às 13h00min.

Requisitem-se as testemunhas policiais civis e o réu preso.

Intimem-se Defensoria Pública e Defesa

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50005 Nr: 1370-14.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirley Pereira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora comprovou o indeferimento do pedido administrativo.

Vista ao INSS para se manifestar no prazo de 90 (noventa) dias, conforme 

determinado no RE 631.240, julgado pelo STF.

Após, vista à parte autora sobre manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31916 Nr: 1216-93.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P 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 Gonçalves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora comprovou o indeferimento do pedido administrativo.

Vista ao INSS para se manifestar no prazo de 90 (noventa) dias, conforme 

determinado no RE 631.240, julgado pelo STF.

Após, vista à parte autora sobre manifestação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52322 Nr: 509-57.2013.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Melgar Aguilera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora comprovou o indeferimento do pedido administrativo.

Vista ao INSS para se manifestar no prazo de 90 (noventa) dias, conforme 

determinado no RE 631.240, julgado pelo STF.

Após, vista à parte autora sobre manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59420 Nr: 49869-53.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano da Conceição Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fulcro 

assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o 

autor ao pagamento da verba honorária que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), suspensa a obrigação, por cinco anos, nos termos do 

artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, por força dos benefícios da 

assistência judiciária. Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Após o trânsito em julgado e feitas as anotações 

de estilo, arquivem-se com baixa.

Edital Intimação

EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS ALBERTO DA SILVA, Rg: 

874.478, brasileiro(a), sargento da polícia militar. atualmente em local 

incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos, etc.RELATÓRIO (art. 423, II, do CPP)Trata-se 

de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de CARLOS ALBERTO DA 

SILVA (brasileiro, casado, ex-policial militar, nascido em 14/11/1960 em 

Cuiabá/MT, filho de Lucídio da Silva e Carmosina Porcídia da Silva, 

atualmente residente em lugar incerto e não sabido), representando pela 

Defensoria Pública; e de ANTONIO LUIZ GONZAGA (brasileiro, casado, 

policial militar da reserva remunerada, nascido em 12/02/1959 em 

Corumbá/MS, filho de Bento Matias Gonzaga e Adelaide Pinheiro Gonzaga, 

atualmente residente na Av. Arco-Íris, s/nº, bairro Massa Barro, em 

Cáceres/MT), representado por advogado particular – Dr. Lindomar da 

Silva Rezende, OAB/MT 7388 – procuração às fls. 951.Denúncia recebida 

em 15/09/1993 (fls. 239).Os acusados foram pronunciados como incursos 

nas sanções do art. 121, §2º, I e IV do CP por três vezes, em razão dos 

fatos ocorridos em 16/03/1992 em desfavor das vítimas Marcos Nunes 

Nery, Antonio Manoel Barbosa e Darci Pereira da Silva, na forma dos art. 

29 e 69 do CP (sentença de pronúncia às fls. 799 – 21/04/2009, 

confirmada pelo acórdão de fls. 892/900 – 02/09/2014).Às fls. 906v foi 

proferido despacho determinando a intimação das partes para apresentar 

rol de testemunhas a serem ouvidas em Plenário, conforme art. 422 do 

CPP.O Ministério Público apresentou rol de testemunhas às fls. 907, e às 

fls. 916v foi proferido despacho nomeando advogada dativa para a 

defesa dos réus, a qual declinou do encargo às fls. 917, tendo sido 

nomeado novo advogado dativo às fls. 918, o qual também declinou da 

nomeação (fls. 919).Às fls. 919v foi nomeado o Dr. Pedro Paulo Silva 

Macedo para a defesa dos réus, o qual foi intimado em 1º de dezembro de 

2015, recebendo cópia integral dos autos, conforme certidão de fls. 925, 

contudo, não consta nos autos qualquer manifestação sua até a presente 

data.O acusado ANTONIO LUIZ GONZAGA se manifestou às fls. 948/950, 

informando que constituiu advogado particular e pedindo a redesignação 

da data da Sessão Plenária então marcada, por motivos de saúde.Após 

sucessivas redesignações da Sessão Plenária, inclusive com intimação 

editalícia dos acusados, sobretudo porque o réu CARLOS ALBERTO DA 

SILVA não reside mais no endereço informado em Cuiabá/MT, conforme 

certidão de fls. 832, novamente se manifestou o acusado ANTONIO LUIZ 

GONZAGA, pedindo a sua intimação pessoal da data da Sessão Plenária 

por carta precatória, consoante art. 370 do CPP.Por fim, estando o feito já 

sob minha condução, redesignei a Sessão Plenária do Tribunal do Júri 

para 08/03/2017, determinando às fls. 1.022 a expedição de edital de 

intimação do réu CARLOS ALBERTO DA SILVA, a ciência à Defensoria 

Pública, a publicação em nome do advogado do réu ANTONIO LUIZ 

GONZAGA, e demais diligências para localizar o endereço das 

testemunhas. Determinei, ainda, às fls. 1.023v, a expedição de ofícios aos 

Cartórios da Comarca de Cuiabá/MT, ante a informação extrajudicial de 

que o réu CARLOS ALBERTO DA SILVA teria falecido naquela 

localidade.A Defensoria Pública se manifestou às fls. 1.025/1.026 pedindo 

o adiamento da Sessão de 08/03/2017, sustentando as seguintes 

irregularidades: a) o advogado dativo não foi intimado para a fase do art. 

422 do CP; b) a Defensoria Pública não foi intimada para a fase do art. 422 

do CP; c) os mandados de intimação foram expedidos com a data errada 

da sessão de julgamento; d) não foi juntada cópia do edital de intimação do 

réu; e) não há resposta do ofício com informação do óbito (ou não) do 

acusado CARLOS ALBERTO DA SILVA; f) não há relatório sucinto do 

processo.Intimado a se manifestar, o Ministério Público não se opôs ao 

pedido de adiamento do Júri (fls. 1.027).Às fls. 1.028/1.030 foi proferida 

decisão adianto a Sessão Plenária designada para 08/03/2017, 

decretando a prisão preventiva do acusado CARLOS ALBERTO DA 

SILVA, determinando a intimação das defesas para apresentar o rol de 

testemunhas que irão depor em Plenário, determinando que as 

testemunhas residentes fora da Comarca serão ouvidas por carta 

precatória, desde que seu depoimento já não tenha sido prestado 

anteriormente, e que os acusados deverão ser intimados da nova data da 

Sessão Plenária na forma do art. 420 do CPP.Decorreu o prazo legal sem 

manifestação da defesa do acusado ANTONIO LUIZ GONZAGA (fls. 

1.079).O Ministério Público manifestou às fls. 1.081/1.083 pedindo a 

intimação para depor em Plenário das testemunhas Reginaldo Aparecido 

Oliveira da Silva e Ananias Francisco da Silva.Às fls. 1.085 foi nomeada a 

Dra. Graciele Cristina Romero Munhoz, OAB/MT 20.748 como advogada 

dativa do acusado CARLOS ALBERTO DA SILVA.A defesa do acusado 

CARLOS ALBERTO DA SILVA se manifestou às fls. 1.086/1.087 arrolando 

as testemunhas Valdeci Shimizu e Ananias Francisco da Silva para serem 

ouvidas em plenário.É o relatório.DA DESIGNAÇÃO DA SESSÃO 

PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRIDesigno Sessão Plenária do Tribunal do 

Júri para o dia 30/11/2018, às 09h00min.DAS TESTEMUNHAS, PARTES E 

INTIMAÇÕESAs intimações das partes e testemunhas deverão ocorrer da 

seguinte forma:1)Intimação das partes:a)CARLOS ALBERTO DA SILVA 

(réu) – expedição de edital de intimação com prazo de 20 (vinte) 

dias;b)ANTONIO LUIZ GONZAGA (réu) – expedição de carta precatória 

para intimação pessoal na Av. Arco Íris, s/nº, bairro Massa Barro, em 

Cáceres/MT.c)DARCI PEREIRA DA SILVA (vítima) – expedição de carta 

precatória para intimação pessoal na Rua Guanabara, bairro João 

Winckler, em Xanxerê/SC.2)Testemunhas do Ministério Público:a)Newton 

Nery de Souza Campos – desnecessária intimação pessoal, pois residente 

fora da Comarca e sem endereço certo, será exibido o vídeo da inquirição 

anterior;b)Maria Nunes Nery – desnecessária intimação pessoal, pois 

residente fora da Comarca e sem endereço certo, será exibido o vídeo da 

inquirição anterior;c)Marcy Aquino do Amaral – desnecessária intimação 

pessoal, pois residente fora da Comarca e sem endereço certo, será 

exibido o vídeo da inquirição anterior;d)Osvaldo Szubris de Montrenil – 

expedição de carta precatória para intimação pessoal na Rua C, Quadra 

15, Lote 13, bairro Vitória Régia, em Cáceres/MT;e)Delmiro Gois de 

Vasconcelos – desnecessária intimação pessoal, pois residente fora da 

Comarca e sem endereço certo, será exibido o vídeo da inquirição 

anterior; f)Reginaldo Aparecido Oliveira da Silva – expedição de carta 

precatória para intimação pessoal na Rua Venezuela, Quadra 06, casa 29, 

bairro Jardim Imperial, em Várzea Grande/MT.3)Testemunhas da defesa do 

réu CARLOS ALBERTO DA SILVA: a)Valdeci Shimizu – expedição de 

mandado de intimação na Rua Manoel Sátiro Ferreira Coelho, s/nº, Centro, 

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, próximo à casa do vereador 

Edclay.4)Testemunhas da defesa do réu ANTONIO LUIZ GONZAGA: 

a)Não foram arroladas testemunhas.5)Testemunhas comuns: a)Ananias 

Francisco da Silva – ofício de requisição à Cadeia Pública de Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, onde está preso. DEMAIS DETERMINAÇÕES. 
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Intimem-se o Ministério Público e as Defesas quanto à presente decisão. 

Intimem-se os jurados. Oficie-se ao Comando da Polícia Militar requisitando 

reforço policial para manutenção da ordem pública no Plenário do Júri e 

nas imediações do Fórum, em razão da repercussão social do caso. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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 Carlos de Souza 

Cândido, digitei. Finalidade: Intimação do pronunciado, acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para comparecer na Sessão de 

julgamento no Tribunal do Júri que se realizará no dia 29/11/2018, às 

09h00min (MT) no Edifício do Fórum, localizado na Rua Municipal, s/nº, 

Centro, Vila Bela da Santíssima Trindade/MT. Vila Bela da Santíssima 

Trindade, 09 de agosto de 2018. José Carlos de Souza Cândido. Gestor(a) 

Judiciário(a). Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Vera

Portaria

PORTARIA Nº. 047/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Adalto Quintino da Silva, Meritíssimo 

Juiz de Direito e Diretor do Fórum, da Comarca de Vera Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO a portaria nº 046/2018-DF a qual revogou a portaria nº 

08/2017-DF que designou a servidora DORACY SOARES DA SILVA, 

matricula 4029, para exercer o cargo de Gestora Geral da Comarca de 

Vera-MT

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, a Sra Lubna Patricia Lopes de Souza, Técnica 

Judiciária, Matricula nº 23249, para exercer o cargo de Gestora Geral da 

Comarca de Vera-MT,a partir da publicação desta, até ulterior deliberação.

Art. 2º - PUBLIQUE-SE, cumpra-se encaminhando cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Vera-MT, 07 de agosto de 2018.

ADALTO QUINTINO DA SILVA

Juiz de Direito/Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 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, HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - 

OAB:23089/O

 Autos nº: 1859-29.2018.811.0102

Código nº: 124072

Vistos etc.

Cuida-se de comunicação de prisão, encaminhado pela Delegacia de 

Polícia de Vera/MT, onde relata que foi realizada a prisão de Leandro Willy 

Jardim da Silva, em cumprimento ao mandado de prisão expedido nos 

autos.

Os autos vieram conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e Decido.

Em atenção à decisão proferida na Medida Cautelar - ADPF n° 347 do STF, 

com fundamento no artigo 5º, incisos XXXV e LXII da CRFB/88, art. 7º, item 

05, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da 

Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial nº. 678, de 06 

de novembro de 1992 e art. 9°, 3 do Pacto Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos de Nova Iorque, bem assim Resolução 213/2015 – CNJ e 

Provimento nº 12/2017-CM, DESIGNO Audiência de Custódia para o dia 09 

DE AGOSTO DE 2018 ÀS 17HS00MIN.

REQUISITE-SE o preso.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Vera-MT, 08 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119270 Nr: 2557-69.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BILIBIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, embora devidamente intimada, a parte autora juntou 

comprovante em 02/08/2018 referente ao recolhimento de apenas 01 

diligência urbana, quando, na verdade, deveria recolher o valor 

correspondente a 04 diligências urbanas, no valor total de R$ 60,00.

Assim, solicita-se a INTIMAÇÃO da parte autora para recolher a diferença 

de R$ 45,00, mediante guia própria no site do E. TJMT.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JACIARA 

 

EDITAL N.º 011/18/DF 

 

 A Excelentíssima Senhora Doutora Laura Dorilêo Cândido - Juíza de 

Direito Diretora do Foro desta Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas atribuições legais e na 

forma da Lei, torna pública a classificação das candidatas aprovadas no I Processo Seletivo para 

Recrutamento dos Interessados no Serviço Voluntário de Agente Comunitário de Justiça e 

Cidadania (Justiça Comunitária) – da Comarca de Jaciara/MT, cuja prova realizou-se no dia 26 

de maio do corrente ano, em conformidade ao Edital n.º 6/2018/JC/PRES, de 25 de janeiro de 

2018, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT, Edição n.º 10.189, de 30.1.18 e 

publicado em data de 31.1.18, e retificado em parte pelo Edital n.º 25/2018/JC/PRES, de 27 de 

março de 2018, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT, Edição n.º 10.227, de 

2.4.18 e publicado na data de 3.4.1018. 

1 – CLASSIFICAÇÇAO DAS CANDIDATAS APROVADAS: 

CLASSIFICAÇÃO N.º INSCRIÇÃO CANDIDATA NOTA 

1.º 002 NALY VÍTOR DE OLIVEIRA 90,0 

2.º  001 CAROLINE NASCIMENTO 

SILVA 

80,0 

3.º 004 EVELLIN TAYNÁ PEREIRA 75,0 

4.º 006 NAYANDER KARINE DE 

SOUZA FERREIRA 

75,0 

5.º 007 NANDHARA VITÓRIA DE 

SOUZA FERREIRA 

75,0 

2 – Considerando o disposto no item 8.1, do Edital n.º 006/2018/JC/PRES, de 25.1.18, do 

resultado de classificação do Processo Seletivo caberá recurso que deverá ser interposto no 

prazo de 02 (dois) dias úteis após a publicação deste Edital. 

3 – Como critério de desempate foi utilizado o item 7 do Edital n.º 6/2018/JC/PRES, de 25.1.18. 

 Publique-se, afixe-se este edital no átrio do Foro. 

 Jaciara/MT, 08 de agosto de 2018.  

LAURA DORILÊO CÂNDIDO 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

 PODER JUDICIÁRIO  

COMARCA DE NOVA MUTUM 

 

PORTARIA N. 44/2018/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 que as partes devem indenizar os Senhores Oficiais 

de Justiça pelos custos decorrentes do deslocamento para cumprimento das diligências 

judiciais (artigo 82 do CPC); 

 

CONSIDERANDO decisão proferida nos autos n. 1125-

63.2017.811.0086 (101489) da Diretoria do Fórum; 

 

RESOLVE: 

 

Art 1.º FIXAR em R$ 25,00 (vinte e cinco reais) o valor da condução 

para realização de diligências na zona urbana e suburbana desta Comarca.  

Art. 2.º FIXAR em R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), por 

quilômetro rodado, o valor da condução para realização de diligências na zona rural 

desta Comarca, observado o quadro de distâncias em anexo. 

 

A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

Encaminhe-se à Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso para 

exame e homologação (artigo 647 da CNGC). 

 

Encaminhe-se à OAB Subseção de Nova Mutum, às Secretarias das 

Varas e à Central de Mandados. 

 

Publique-se. Afixe-se no quadro de avisos e atualize-se o quadro de 

distância e custos de diligências nos sistemas informatizados. 

 

Nova Mutum-MT, 23 de julho de 2018. 

 

 

CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO 
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QUADRO DE DISTÂNCIAS E CUSTOS DE DILIGÊNCIAS 

(Anexo à Portaria N. 44/2018/DF/NM) 

 

Observação: Nos termos do artigo 2º da Portaria N. 44/2018/DF/NM, o 

valor da condução para realização de diligências na zona rural desta Comarca é de R$ 

2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por quilômetro rodado. 

 

NOVA MUTUM – ZONA RURAL 

 

Localidade Distância (ida e volta) Valor da Diligência 

Armazém Bunge (Prodecer) 180 km R$ 450,00 

Armazém Coinbra (Louis Dreifus) 60 km R$ 150,00 

Armazém Reis (Amaggi) 90 km R$ 225,00 

Assentamento Pontal do Marape 300 km R$ 750,00 

Comunidade Santo Antônio 130 km R$ 325,00 

Comunidade São Carlos 120 km R$ 300,00 

Fazenda Agropecuária Tauá 250 km R$ 625,00 

Fazenda Água Limpa 100 km R$ 250,00 

Fazenda Amazônia 300 km R$ 750,00 

Fazenda Aparecida do Norte 100 km R$ 250,00 

Fazenda Bortoluzzi 120 km R$ 300,00 

Fazenda Brasil 40 km R$ 100,00 

Fazenda Canta Galo 140 km R$ 350,00 

Fazenda Capão Redondo 100 km R$ 250,00 

Fazenda Celestina 150 km R$ 375,00 

Fazenda Dalla Líbera 80 km R$ 200,00 

Fazenda Dr. Paulo 120 km R$ 300,00 

Fazenda Ecoplan 120 km R$ 300,00 

Fazenda Filadélfia 120 km R$ 300,00 

Fazenda Igarapé Grande 120 km R$ 300,00 

Fazenda Jacamin 90 km R$ 225,00 

Fazenda Japuíra 120 km R$ 300,00 

Fazenda Lanzarini 120 km R$ 300,00 

Fazenda Martinelli 90 km R$ 225,00 

Fazenda Mataria 120 km R$ 300,00 

Fazenda Morada de Deus 180 km R$ 450,00 

Fazenda Mutum 30 km R$ 75,00 

Fazenda Nova Morada 160 km R$ 400,00 

Fazenda Pahin 120 km R$ 300,00 

Fazenda Pai João 30 km R$ 75,00 

Fazenda Paraíso 180 km R$ 450,00 

Fazenda Passo do Lobo 30 km R$ 75,00 

Fazenda Peccin 90 km R$ 225,00 

Fazenda Progresso 120 km R$ 300,00 

Fazenda Ranchão 30 km R$ 75,00 

Fazenda Rancho Alegre 120 km R$ 300,00 

Fazenda Ribeiro do Céu 120 km R$ 300,00 
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Fazenda Rio Brilhante 180 km R$ 450,00 

Fazenda Santa Elvira 120 km R$ 300,00 

Fazenda Santa Lúcia 140 km R$ 350,00 

Fazenda Santa Rosa 40 km R$ 100,00 

Fazenda São Domingos 250 km R$ 625,00 

Fazenda São Roque 120 km R$ 300,00 

Fazenda Sapucaia 140 km R$ 350,00 

Fazenda Serra Azul 140 km R$ 350,00 

Fazenda Sertaneja 30 km R$ 75,00 

Fazenda Tuiuiú 160 km R$ 400,00 

Fazenda Tupan 40 km R$ 100,00 

Fazenda Uirapurus 40 km R$ 100,00 

Fazenda Vovô Ernesto 160 km R$ 400,00 

Gleba Iracema 100 km R$ 250,00 

Gleba Novo Horizonte 120 km R$ 300,00 

Gleba Prodecer 140 km R$ 350,00 

Gleba Ranchão 120 km R$ 300,00 

Gleba Ribeirão Grande 120 km R$ 300,00 

Gleba São Manoel 120 km R$ 300,00 

Ponte Rio Arinos Rodovia BR 163 90 km R$ 225,00 

Ponte Rio Arinos Rodovia MT 249 90 km R$ 225,00 

 

SANTA RITA DO TRIVELATO 

 

Localidade Distância (ida e volta) Valor da Diligência 

Armazém Amaggi (Pacoval I) 220 km R$ 550,00 

Armazém Bunge (Pacoval II) 300 km R$ 750,00 

Armazém Vilela (Sede) 300 km R$ 750,00 

Assentamento Ponte de Barro 360 km R$ 900,00 

Fazenda Agropecuária Tabatinga 360 km R$ 900,00 

Fazenda Aquarius 220 km R$ 550,00 

Fazenda Arroio Bonito 300 km R$ 750,00 

Fazenda Beija-Flor 360 km R$ 900,00 

Fazenda Brusque 220 km R$ 550,00 

Fazenda Casarão 360 km R$ 900,00 

Fazenda Cristo Rei 360 km R$ 900,00 

Fazenda Fio de Ouro 320 km R$ 800,00 

Fazenda Gato Preto 320 km R$ 800,00 

Fazenda Germany 300 km R$ 750,00 

Fazenda Guaíra 300 km R$ 750,00 

Fazenda Juruna 300 km R$ 750,00 

Fazenda Letícia 360 km R$ 900,00 

Fazenda Mãe Margarida 240 km R$ 600,00 

Fazenda Marcanzoni 300 km R$ 750,00 

Fazenda Morandini 300 km R$ 750,00 

Fazenda Negrinho Pastoreiro 300 km R$ 750,00 

Fazenda Padre Cícero 300 km R$ 750,00 

Fazenda Papagaio 200 km R$ 500,00 
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Fazenda Paraíso 300 km R$ 750,00 

Fazenda Patrícia 220 km R$ 550,00 

Fazenda Pau da Onça 300 km R$ 750,00 

Fazenda Pelisão 300 km R$ 750,00 

Fazenda Rafaela 360 km R$ 900,00 

Fazenda Rancho Alegre 300 km R$ 750,00 

Fazenda Rio Bonito 300 km R$ 750,00 

Fazenda Rosina 180 KM R$ 450,00 

Fazenda Santa Clara 320 km R$ 800,00 

Fazenda Santa Cruz 240 km R$ 600,00 

Fazenda Santa Terezinha 200 km R$ 500,00 

Fazenda São Carlos 220 km R$ 550,00 

Fazenda São Carlos da Várzea Comprida 300 km R$ 750,00 

Fazenda São Pedro/Trevisan 360 km R$ 900,00 

Fazenda Sarandi 200 km R$ 500,00 

Gleba Pacoval I 220 km R$ 555,00 

Gleba Pacoval II 300 km R$ 750,00 

Ponte Rio Teles Pires 370 km R$ 925,00 

Santa Rita do Trivelato/Sede 300 km R$ 750,00 

Sete Placas/Fazenda Paiol 360km R$ 900,00 
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